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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน (สมศ.) และตัวบ่งชี้ของ
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศกึษา 

 

ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตาม

ภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัยดังกล่าว คอื 

 1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่าง

กันมากขึ้น ซึ่งจะกอ่ให้เกดิผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

 2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม

พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค

อาเซยีน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

 3. สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา  

องคค์วามรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ

สรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  

การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชวีิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

 4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

 5. สังคมต้องการระบบอุดมศกึษาที่เปดิโอกาสให้ผูม้สี่วนได้สว่นเสยีมีส่วนร่วม (Participation) 

มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดย

การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ

หน่วยงาน  โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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 8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา 

ให้มีมาตรฐานตามประเภทหรอืกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

 9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการ

ประกันคุณภาพของบัณฑติในแต่ละระดับคุณวุฒแิละสาขาวิชา 

 ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดย

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์

และได้มาตรฐาน 

 2. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ

ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และ

เปา้ประสงค ์(Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

 3. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง  

จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และ

พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสรา้งผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

 5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐาน

ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด

รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย“ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา

คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ 

และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและระดับคุณภาพ 
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ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย 

หลักการ  และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)” หรือเรยีกช่ือย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับ

การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  

และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบแรกระหว่าง พ.ศ. 2544-2548 และรอบที่สองระหว่าง พ.ศ. 2549-2553  

และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จะด าเนินการระหว่าง  พ.ศ. 2554-2558 ในการ

ประเมินรอบที่สามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใด จัด

การศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด 

นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบัน

เลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ซึ่งมีหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน  

การจับผดิหรือการให้คุณ – ให้โทษ 

2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 

(Evidence – Based) และมีความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 

3. มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับ

ควบคุม 

 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

5. มุ่งสรา้งความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของ

ชาติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
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2545 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนด

เปา้หมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรยีน 
 

กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนด 

แนวทางการพัฒนา และแกป้ัญหาอุดมศึกษาที่ไรท้ิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ 

โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ 

ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกจิของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี

พืน้ที่บริการ  และจุดเน้น ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจ

รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถ

สรา้งความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจ ของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิต

ในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงานโดยที่สถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มเหล่านี้มีกลไก

รว่มกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม 

และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษา  

และสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการ

สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  

จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิต

จริง ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลง ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรา้งความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ
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บุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะระดับปรญิญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ

กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ

มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือ

เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง 

หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ

บริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ

บัณฑติศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

ระดับปริญญาเอก หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้น

การผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษา

ไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสรา้งองคค์วามรู้ทฤษฎี และข้อคน้พบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสรา้งกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ

แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
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การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึง

ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา

จึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ที่เปรยีบเสมือนรม่ใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ 

ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของ

กลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจ และ

มาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 

2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ มาตรฐานด้านการบรหิาร

จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี ้อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 

มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่ง

ความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ

มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการ

จัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ 

มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย

ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ

วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก  

นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ 
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และสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ

การศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้

สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้

สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา 

ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถงึมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์

กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ความ

เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา 

สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพ 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 กอ่นมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก 

ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง

นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพื่อ

เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ 

คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน 

(Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตาม

หลักการของความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  

 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

ได้ระบุ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประกอบกับพระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานด้านการสร้าง

และพัฒนาสังคม

ฐานความรู้ 

และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตต้ัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 

รวมถงึมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู/้สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์

ทัง้ในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการการ

อุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุ้ณภาพ 
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และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่

พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง

วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง  และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่รว่มกับสถานศึกษาในการจัด

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับ

ดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้

สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 

21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใช้

เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม

สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้น

สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจาก

ภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้น  

ในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ

และประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ

คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับป ีพ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรค

สอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวง

ฉบับนี้ยังคงไว้ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม 
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โดยรวมการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) วางระเบียบ

หรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภ าพภายใน

ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน

ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ   และการพัฒนาคุณภาพ และ

ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ใน

ทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน สาระส าคัญของกฎกระทรวงฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีดังนี้ 

 1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก

ประเด็นต่อไปนี้ 

 1 . 1 . 1  ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศก าหนด 

  1.1.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ

การประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 

  1.1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

 1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.2.1 ให้คณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพขึน้ โดยมีหน้าที่พัฒนา บรหิารและ

ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2.2 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในเพื่อใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ

นโยบาย และหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

  1.2.3 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกัน

คุณภาพภายใน โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษา 
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  1.2.4 ให้คณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม

คุณภาพขององคป์ระกอบต่างๆ ที่ใชใ้นการผลิตบัณฑิต ดังนี ้1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 

2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ 3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 4) ห้องสมุดและ

แหล่งการเรียนรู้อื่น 5) อุปกรณ์การศึกษา 6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 7) 

การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา และ 8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี ้ให้แต่ละคณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัด

ให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ

วิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  

ที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา

สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 

 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 

รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ

การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ

นานาชาติ หรอืเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึน้เอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี

กระบวนการท างานที่เริ่มต้น จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ

การปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ

สรา้งผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมินคุณภาพ 

 มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องด าเนินการให้ได้ตาม
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มาตรฐาน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เชน่ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

  ตัวบ่งชี้ เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบ

คุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกจิหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน 

ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ซึ่ งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา มาตรฐาน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองคป์ระกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทัง้หมด 

  เกณฑ์การประเมิน เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้  ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกัน 

2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน

ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย 

และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ

รับผิดชอบ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ

พรอ้มทั้งตัวบ่งชี้ และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้

ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือ

สาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ

เพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้

เกิดระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานรว่มกันได้ในทุกระดับ 

2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

  การวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ 

การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหาก

ปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล 

ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบ
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สารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การ

ปฏิบัติงานประจ าการตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถงึการปรับปรุงและพัฒนา 

 การเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่

ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการ

ประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี

ฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปั จจัยที่

เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า 

(Input) กระบวนการ(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมิน

คุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน

คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพ

ที่ 1.2 

ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
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จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

แล้วจ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการ

ประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 

เพื่อน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตาม

ตรวจสอบของต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง ที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพ 
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บทที่ 2  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทากับระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

 บัณฑติวิทยาลัย ตั้งอยู่อาคารศรจีุฑาภา ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา เลขที ่1 ถนน

อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1174-80 โทรสาร 

0-2160-1177 เว็บไซต์ www.grad.ssru.ac.th    

 

ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทยีบเทา่คณะ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารศรจีุฑาภา (อาคาร 21) มีประวัติความ

เป็นมา  ดังนี้ 

 เมื่อ พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ตั้งโครงการบัณฑติศึกษาขึน้ โดยมีสายงานขึ้น

ตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงานภายในว่า “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะ

เทยีบเทา่คณะ ได้ระบุวัตถุประสงคข์องการจัดตั้งเพื่อท าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง

หมายถึง การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และสาขาแรกที่เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. 2542 คือ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการคุณภาพ 

 ป ีพ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา  พ.ศ. 2547 เมื่อเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย 

ที่มีฐานะเทยีบเทา่คณะ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีการ

บริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหน้าที่ก ากับมาตรฐานและประสานงาน

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการ

จัดตั้งและด าเนินงานการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ และประเด็นยุทธศาสตร์  

 1.2.1 ปรัชญา   

      ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  น าสังคม 

 1.2.2 วิสยัทัศน ์  

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ระดับชาติ พรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก   

 1.2.3 พันธกจิบัณฑติวิทยาลัย มีดังนี้ 

1) ส่งเสรมิสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ 

2) พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่

ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 

3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

คงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

4) ส่งเสรมิสนับสนุนบรกิารวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ

ประชาคมอาเซยีน 

 1.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตรห์ลัก เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกจิ และเปา้หมายการพัฒนา ดังนี ้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสรมิระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและ

เครอืข่ายชุมชน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นควา้อิสระ ให้

สามารถ สรา้งองคค์วามรู้สู่การพัฒนาองคก์รชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา

องคก์ร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่

ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ส่งเสรมิ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และภูมิปัญญาไทย 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 8 รว่มพัฒนาและส่งเสรมิทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา 

www.grad.ssru.ac.th



 

17 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ท าความเข้าใจกับผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานใน

ทุกระดับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย และก าหนดให้

สาขาวิชา แปลงไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์  มาตรการ และโครงการ เพื่อน าไปสู่การจัดสรร

งบประมาณประจ าปี 

1.3 เอกลักษณ์หรอืวัฒนธรรมของบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑติวิทยาลัยได้ก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณข์องบณัฑติวิทยาลัย ดังนี ้

 1.3.1 อัตลักษณ ์(Identity) 

 “เป็นนักปฏิบัต”ิ “มีจิตสาธารณะ” และ “เช่ียวชาญการสื่อสาร” 

1.3.2 เอกลักษณ ์(Uniqueness) 

 “เน้นความเป็นวงั” “เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู่่สากล” 

 1.3.3 คา่นยิม 

 มุ่งผลติบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถ คูคุ่ณธรรม รับใชส้งัคม และรองรับการพัฒนา

ประเทศ 

 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 มติคณะรัฐมนตรีปี 2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาไดจัดท าเป็นประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้คือระบุให้

สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งให้มีการประเมินผล และ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมส าหรับการประเมิน

คุณภาพจากภายนอกให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในขึ้น ท าหน้าที่ก าหนด

นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษานั้น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตาม

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

 2.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

1. สนับสนุน ส่งเสรมิ และจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของบัณฑติวิทยาลัย 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

18 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ 

และการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online อย่างต่อเนื่อง 

3. สรา้งวัฒนธรรมคุณภาพโดยสง่เสริม และพัฒนาการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามาใช้ใน

การท างานเป็นเสมือนกลไกที่จะท าให้ระบบงาน และผู้ท างานสามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐาน

การศึกษาของการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนกลยุทธ์

ระดับหน่วยงานในปีถัดไป 

5. พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยกับบุคคล องคก์ร หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

6. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของ

บัณฑิตวิทยาลัยแก่นักศึกษา และประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ของบัณฑิต

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

 2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถงึ กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัย เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในระดับ

ดีมากน้อยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์

โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  

 2.3 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิต

บัณฑติ การวิจัย การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เร่งรัด

การประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย คอื 

 1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติ   
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 2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายใน

และนอกประเทศ  

 3) การพัฒนาองคค์วามรูให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  

 4) การสรา้งความมั่นใจให้แกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

 5) ตองแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ประชาชนทั่วไป 

 จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ด าเนินการให้มีระบบประกัน

คุณภาพ และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคก์ารตรวจประเมิน ดังนี้ 

 1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้อุดมศึกษา  

 2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ 

ตามโครงสรา้งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ / วิทยาลัย / ส านัก / สถาบัน  

 3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย

สามารถสรา้งผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 2.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 2.4.1 องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 9 ด้าน คอื 

  1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 

  2) การผลิตบัณฑิต 

  3) กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 

  4) การวจิัย 

  5) การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

  6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  7) การบรหิารและการจัดการ 

  8) การเงินและงบประมาณ 

  9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

 ส าหรับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทานั้น ค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ จะตรวจสอบ ประเมิน 

กระตุ้นการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกดิคุณภาพและการสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพให้

เกิดขึ้นในมโนส านึกของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น มุ่งเน้นให้เกิดวงจร

คุณภาพ (PDCA) ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ / หน่วยงาน
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เทียบเท่า โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการ

ด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

ประกอบด้วย 

 P = Plan คือ มหาวิทยาลัยวางแผนและด าเนินการให้บรรลุตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ที่

ก าหนดไว้ โดยพิจารณาท าแผนที่สอดคล้องและตอบสนองการด าเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์

เป็นส าคัญ 

 D = Do คอื มหาวิทยาลัยสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้ปฏิบัติภารกิจ

ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องโดยอาศัยการด าเนินงานที่ก าหนดตามแผน  

 C = Check คอื เป็นการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ หน่วยงาน

จะต้องวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของตนเองในเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ

เกณฑต์ัดสิน  

 A = Act คือ เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแล้ว ต้องน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานในกลุ่มงาน

ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ผลการด าเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไป 

อย่างไร จึงจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA กับการประกันคุณภาพ 
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ภาพที่ 1.3 ความสมัพันธ์วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA กับการประกันคุณภาพ 

 

 2.4.2 ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศึกษา 

 

  2.5 กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

คณะ ประกอบด้วย 

 2.5.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัย  

และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.5.2 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อใช้ก ากับการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 2.5.3 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจ

ของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบรกิารทางวิชาการแกสังคม การพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 2.5.4 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่ ก าหนดองคป์ระกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในที่สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่แสดงให้

เห็นจุดยืน/ตัวตนของคณะ/หน่วยงาน 

 2.5.5 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  

ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายใน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

 2.5.6 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน

ขึ้นเป็นการภายในได้ตามที่จะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 2.5.7 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความ

พร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ

คุณภาพที่ก าหนด 

 2.5.8 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงาน 

ต้องด าเนินการตามแผนดังกล่าวให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินการใน

รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 

 2.6 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ 

และร่วมกันก าหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การ

ด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการชุด

ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่

เปา้หมายโดยแบ่งเป็นหลายระดับตามหน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 

 2.6.1 สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

อธิ การบดี  รองอธิ การบดี  ผู้ แทนฝ่ ายบริ หาร  ผู้ แทนสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ  

เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

  1) ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

  2) ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

  3) ก ากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  4) พิจารณา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

 2.6.2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย 

รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ ส านัก/ ศูนย์เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 
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  1) ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

คุณภาพ 

  2) ก ากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  3) พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอการรับรอง 

  4) ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 2.6.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีอธิการบดีเป็นที่

ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน ประกอบด้วยคณบดี/

ผู้อ านวยการ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการ และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็น

กรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

  1) ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบ

แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

  2) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ

ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

  3) ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทยีบเทา่ 

  4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรืออธิการบดี มอบหมาย 

 2.6.4 คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานละประกันคุณภาพเป็นที่ปรึกษา และ

ผู ้อ า น วยกา รกอ งน โ ยบายและแผน  ท า หน ้าที ่ เ ป ็นป ระ ธาน  ป ระกอบด ้วยบุคล ากร

ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่  ดังนี้   

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการท างานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งด้านประกันคุณภาพร่วมกัน 

4) รวมกันจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
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3. ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่ดใีนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะและหน่วยงานเทยีบเท่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา ระดับคณะ  

และหน่วยงานเทียบเท่านั้น มีขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คอื 

 3.1 การเตรยีมการของหน่วยงานกอ่นการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

 3.2 การเตรยีมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

 3.3 การด าเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ โดยในแต่ละขั้นตอนมี

รายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 การเตรยีมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ 

 3.1.1 การเตรยีมรายงานประจ าปี 

   1) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูล

ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  

   ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้าน

การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการ

ส่ง เสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับ

สถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การ

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ผ่านทางระบบออนไลน์   และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

   2) จัดการเตรยีมเอกสารหรอืหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 

   - เอกสารหรอืหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่

น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุใน

รายงานการประเมินตนเองตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 

Online)  

   - การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการ

เรียกใช้ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งสามารถเรียกหาเอกสารได้

รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่

เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือ
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เชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บ

เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียม

เอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 

 3.1.2 การเตรยีมข้อมูล  

      1) กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร ซึ่งเป็นระบบที่

จะต้องด าเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหน่วยงาน 

และใช้เป็นข้อมูล/หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 

   2) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานอ้างอิงของแต่ละเกณฑ์การ

ประเมินในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งหมดทุกรายการ โดย

สามารถเช่ือมโยง (link) จากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร  

   3) หากเอกสารที่อ้างถึงมีขนาดใหญ่มาก จะต้องน าฝากไว้ที่ Server ของหน่วยงาน 

และเชื่อมโยง URL มาที่ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) และควร

ตรวจสอบ URL ให้ถูกต้อง ซึ่งต้องพึงระวังในการปรับเปลี่ยน URL ของหน่วยงาน เพราะหลักฐาน

ทั้งหมดจะต้องพรอ้มในการเปดิดูได้เสมอทุกครัง้ 

 3.1.3 การเตรยีมบุคลากร 

   1) การเตรยีมบุคลากรทุกระดบัควรมีความครอบคลุมประเด็นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

   - ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ  

การประเมินคุณภาพคอือะไรมีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

   - เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถาม หรือการสัมภาษณ์

โดยยึดหลักวา่ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกดิขึน้จรงิ 

   - เปิดโอกาสให้มีการอภปิรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสรา้งความกระจ่างใน

การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 

   - เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจ าของ

ทุกคนที่ต้องรว่มมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 

   2) การเตรยีมบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ผูป้ระสานงาน 

   - ในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร 1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงาน

ระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

   - ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/ก าหนดการประเมินอย่างถอ่งแท้ 

   - ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้

ประเมินรวมทั้งต้องรูว้่าจะต้องติดต่อกับใครหรืองานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเอง

ไม่สามารถตอบได้ และมีรายชื่อสถานที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้

ข้อมูลอย่างครบถว้น 
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   - ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก

สถาบันว่าจะเชิญมาเวลาใดห้องใดหรือพบกับใคร 

   - เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงาน

แกไ้ขได้ทันที 

 3.1.4 การเตรยีมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 

   1) ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 

   - จัดเตรียมห้องท างาน และโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็น

ห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะท างานเพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

   - จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างาน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้คณะผู้

ประเมินพรอ้มใช้งานได้ตามความต้องการ 

   - จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็น ไว้ในห้องท างานหรือบริเวณ

ใกล้เคยีง 

   - จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่าน         

โดยจะต้องมีโปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็นอย่างน้อย และ

จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ และตารางค านวณไว้ให้พร้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

   - ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจน

บรกิารสาธารณูปโภคอื่นๆ 

   - ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเตมิ 

   2) ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ

เฉพาะให้เหมาะสมกับ การใช้งาน 

 3.1.5 การเตรยีมการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน 

   1) หน่วยงานประสานงานติดต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และแจ้งรายชื่อมายังฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

   - คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า จ านวนอย่างน้อย 

3 คน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ ประกอบด้วย 

   ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัด

ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

   กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า เป็นผู้ผ่าน

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้

ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ที่รับการประเมิน อาจอนุโลม

ให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ได้  
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   กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชาหรือ

หน่วยงานเทยีบเทา่ โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัย

จัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

  - คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเทา่ 

   ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ใน

กรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้น

บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

   กรรมการ กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  

ผู้ประเมินของ สกอ.ก็ได้ 

   กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

   กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะ หรือหน่วยงานเทยีบเทา่ 

โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดย

ใช้หลักสูตรของ สกอ.คณะกรรมการไม่สามารถตรวจประเมินในหน่วยงานที่ตนเองสังกัดได้   

มีผู้ประเมินคนเดิมจากการตรวจประเมินจากปกีอ่นอย่างน้อย 1 คน 

   2) หน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ จะต้อง

ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ผ่านทางระบบ CHE 

QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่าน และทุก

ระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย  

2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หน่วยงาน จะต้องแจ้งให้ฝ่ายประกันคุณภาพจัดส่งรหัสประจ าตัว (ID code) ให้ด้วย เพื่อให้ประธานฯ 

ท าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และผลการ

ประเมินกอ่นส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ  

   3) หน่วยงานจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานของระดับภาควิชา/คณะวิชาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับ

ติดต่อประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อร่วมเตรียม

แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่

คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
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   4) จัดส่งคู่มือของหน่วยงานและแจ้งคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการ

ตรวจประเมิน ในระบบ CHE QA Online ต่อคณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 

สัปดาห์  

3.2 การเตรยีมการของหนว่ยงานระหว่างการตรวจเยีย่มของผู้ประเมิน 

 3.2.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจง

วัตถุประสงค ์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

 3.2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการ

น าเยี่ยมชมหรอืตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 

 3.2.3 จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับ

บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมต้องการเพิ่มเติม และเพื่อน าเยี่ยมชมหน่วยงาน

ตลอดจนอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

 3.2.4 ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน

ส่วนหนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 

 3.2.5  บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ประเมิน เมื่อ

สิน้สุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 

3.3 การด าเนินการของหนว่ยงานภายหลังการประเมนิคุณภาพ 

 3.3.1 ผู้ประสานงาน จะต้องติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับ

จริง และไฟล์แบบประเมินผล (Excel) รวมถึงหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด น าส่งฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน พร้อมตรวจสอบผลการประเมิน

ในระบบ CHE QA Online ให้ตรงตามรายงานผลการประเมินฯ  

 3.3.2 ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินเข้าสู่การประชุม หรือสัมมนาระดับต่างๆ 

เพื่อวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

แนวทางและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  

น าส่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 30 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน 

 3.3.3 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสรมิสรา้งขวัญ และก าลังใจโดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานชื่น

ชมผลส าเร็จที่เกดิขึน้ และตระหนักวา่ทั้งหมดมาจากความร่วมมือรว่มใจของทุกฝา่ย 

 3.3.4 หน่วยงานอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน เพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Flow Chart) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขั้นตอน 

ผู้รับผดิชอบ 

ขั้นปฏบิัตกิาร 
เอกสาร/ข้อมูลที

เก่ียวข้อง 
มหาวิทยาลัย คณะ/วทิยาลัย / 

หน่วยงานเทยีบเท่า 

คณะกรรมการ

ประเมนิ 

ขั้นวางแผน (PLAN) 

 มิ.ย. – ต.ค.  

  

  

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันด าเนินการจัดท า

ปฏิทินการปฏิบัติงาน และประกาศ

นโยบายประกันคุณภาพ ประจ าปี ระดับ

มหาวิทยาลัย / หน่วยงาน 

 

 

 

- ป ฏิ ทิ น ก า ร

ปฏิบัติงาน 

- น โ ย บ า ย ก า ร

ประ กั นคุณภาพ

การศกึษา 

-ค าสั่ งคณะกรรม 

การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

ขั้นปฏิบัตกิาร (DO) 

 ต.ค. – ธ.ค.  

 

ม.ค. – พ.ค.  

 

 

 

พ.ค. – มิ.ย.. 

   เจ้าหน้าที่ฝา่ยประกันด าเนนิการจัดท า

คู่มือประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา  

เจ้าหน้าที่ฝา่ยประกันด าเนนิการจัด

อบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

มหาวิทยาลยั/หนว่ยงาน 

เจ้าหน้าที่ฝา่ยประกันคุณภาพการ

ตดิตามผลการด าเนนิงานประกัน

คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน 

คู่มือประกัน

คุณภาพ 

 

เอกสาร

ประกอบการอบรม 

รายงานการ

ตดิตาม 

 

รายงานการ

ประเมินตนเอง 

ขั้นตรวจสอบ / 

ประเมินผล (CHECK) 

ก.ค. – ส.ค.  

   เจ้าหน้าที่ฝา่ยประกันด าเนนิการจัด

ตรวจประเมินคุณภาพในระดับ

มหาวิทยาลยั/หนว่ยงาน 

 

 

เลม่รายงานการ

ประเมินตนเอง 

ขั้นน าไปใช้งาน 

(ACTION) 

ก.ย. – ต.ค.  

   เจ้าหน้าที่ฝา่ยประกันด าเนนิการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 

(Improvement Plan) 

เอกสารประกอบ

วาระการประชุม

แผนพัฒนา

คุณภาพ      

ส่งรายงานในระบบ 

CHE QA ONLINE 

ทันเวลาที่ก าหนด 

ถูกต้อง 

แก้ไข

ปรับปรุง 
จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัย และส่งผล

ให้หน่วยงานตน้สังกัด 

เร่ิมต้น 

จัดท าคูมื่อการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน  

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการ

ปฏิบัติงานประกนัคุณภาพและนโยบาย

มหาวิทยาลัย / หนว่ยงาน 

จัดอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจระบบการประกันคณุภาพ

การศกึษา 

ด าเนินการตดิตามผลการด าเนนิงานประกันคณุภาพการศึกษา 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

น าผลการตรวจประเมินจดัท าแผนพัฒนา 

สิน้สุด 
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA 

ONLINE 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หน่วยงานกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

หน่วยงานประเมนิตนเองและบันทึกหลักฐานในระบบ CHE QA Online 

หน่วยงานแต่งต้ังกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิหน่วยงานผ่านระบบ CHE QA 

Online 

หน่วยงานรับการตรวจประเมิน 

กรอกข้อมูลในแบบประเมนิ 

จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ (กรรมการประเมิน) 

ผู้ประสานงานตรวจสอบผลการประเมนิในระบบ CHE QA Online 

ผู้ประสานงานส่ง File รายงานการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมิน 

มาที่กองนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพ (ภายในวันที่ 15 ส.ค. 57) 

หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาและจัดสง่ภายใน 30 วันหลงัจากวันตรวจประเมิน แผนพัฒนาคุณภาพ 

หน่วยงาน ตาราง ส1,ส2,ส3,ส4,ส5 

กรรมการประเมิน ตาราง ป1,ป2,ป3,

ป4,ป5 

คู่มือการใชร้ะบบ CHE QA 

Online 

ตามหลักเกณฑ์ 

 

สิ้นสุดการตรวจ

ประเมนิ 
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บทที่ 3 
แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

1.1 หลักการ 

 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการส าคญั 

6 ประการ คือ 

  1.1.1 ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุม 

พันธกจิหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกจิสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

1.1.2 ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2  

(พ.ศ. 2551- 2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสมศ. ภายใต้หลักการ

ส าคัญ คอื ไม่ให้เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานแกส่ถาบันอุดมศึกษา 

1.1.3 ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้

ผลผลิต  และผลลัพธ์ จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเชื่อมโยง และความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย 

และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ. 

1.1 .4 ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ  

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การ

เรียนรูแ้ละนวัตกรรม 

1.1.5 จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ า สถาบันอุดมศึกษา

สามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเกณฑไ์ด้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

1.1.6 เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ ใ ช้กับทุกกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑม์าตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบัน

ที่เน้นระดับปริญญาตรี   กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบัน

เฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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1.2 วิธกีารพัฒนาตัวบ่งชี้ 

 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

  1) พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

  2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 

  3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

  5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา       

  9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ส านักงาน 

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

 1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องในข้อที่ 1 ข้างต้นนี ้เพื่อน ามา

พัฒนาตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบ

คุณภาพ 9 ด้าน ที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อให้

สามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 

 1.2.3 ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน

ปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก

องคป์ระกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 

คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร  

การเรียนรู ้และนวัตกรรม 

1.3 ค าชี้แจงในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 1.3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพ  

ทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

 1.3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ส่วนงานหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ให้พิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับ

ข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น  

www.grad.ssru.ac.th



 
 

34 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารหน่วยงาน เป็นต้น 

1.3.3 การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้

ที่ 4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ประเมินตามปีงบประมาณ และต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่าง

ต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ. ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สมศ. ให้ใช้

รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 

 1.3.4 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้

เป็น 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถงึ 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อ และระบุว่าผลการด าเนินงานได้ก่ีขอ้

ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้  0 

คะแนน 

 1.3.5 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น

คะแนนระหว่าง 1 ถงึ 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละ 

ตัวบ่งชี้จะก าหนดคา่รอ้ยละหรือคา่เฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้  

1.4 หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 

 1.4.1 ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 

จะได้คะแนน 5 

 1.4.2 ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณ 

คะแนนที่ได้  

 

 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่างท่ี 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ 

รอ้ยละ 75.51 

คะแนนที่ได้ = 
75.51 

x 5 = 3.78 
100 

 

 

คะแนนท่ีได้ = 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการด าเนนิการ 

x 5 ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนัน้ๆ 
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ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ 

รอ้ยละ 34.62 

คะแนนที่ได้ = 
34.62 

x 5 = 2.04 
85 

ตัวอย่างท่ี 3 ก าหนดค่าเฉลี่ย จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 

บาท เป็นคะแนน 5. ผลการด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

คะแนนที่ได ้= 
152,500.35 

x 5 = 3.81 
200,000 

  ตัวอย่างที ่4 ก าหนดรอ้ยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชีไ้ด ้

รอ้ยละ 92.08 

คะแนนที่ได ้= 
92.08 

x 5 = 5 
90 

 

 1.4.3 ข้อปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 

 การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัด

ทศนิยม ต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 72.364 เป็น 72.36 

3.975 เป็น 3.98 

1.4.4 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน มีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถงึ การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถงึ การด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถงึ การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

1.4.5 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

นักวจิัยประจ า หมายถงึ ข้าราชการ หรอืพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจา้หน้าที่วจิัยหรือนักวจิัย 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี ้

 ระยะเวลาการท างาน 9 - 12 เดือน    คดิเป็น 1 คน 

 ระยะเวลาการท างาน 6 เดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คดิเป็น 0.5 คน 

 ระยะเวลาการท างาน น้อยกวา่ 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 
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2. นิยามศัพทท์ี่ใช้ในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียน

ส าคัญที่สุดเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้

ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ

สังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมิน และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  

และเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา  หรือเลือกท า

โครงงาน หรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

รูปแบบการจัดการเรยีนรูใ้นระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา

ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 

ตัวอย่างเช่น 

1) การเรียนรูจ้ากกรณปีัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

2) การเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล (Individual Study) 

3) การเรียนรูแ้บบสรรคนิยม (Constructivism) 

4) การเรียนรูแ้บบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 

5) การเรียนรูจ้ากการท างาน (Work-based Learning) 

6) การเรียนรูท้ี่เน้นการวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ (Research–based Learning) 

7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based 

Approach) 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการ

จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 

(Organization-wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการ

ด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ

วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม

ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่

เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจา้ของบทความ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
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สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท า รายงานฯ หรือคณะกรรมการ

จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ผลงาน เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25 และมีผู้ประเมิน

บทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

การให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม หมายถงึ กจิกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรอืเป็นการให้บรกิารที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บรกิาร 

การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถงึ การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 

และในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถงึ กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคน้หาค าตอบของปัญหา หรอืการเสาะ

แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 

วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถงึ ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้นคว้า 

ที่แสดงออกทางศิลปะ หรือดนตรอีันเป็นที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถงึ หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวจิัยทั่วไป เพื่อให้การ

ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม  ตลอดจนประกัน

มาตรฐานของการศึกษาคน้คว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวจิัย ดังนี้ 

1) นักวจิัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

2) นักวจิัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงาน

ที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

3) นักวจิัยต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 

  4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชวีิตหรอืไม่มีชีวติ 

5) นักวจิัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

6) นักวจิัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ตอนของการท าวิจัย 

7) นักวจิัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

8) นักวจิัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 

9) นักวจิัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ

อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตาม

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นใน

หลักการ 6 ประการ คือ   
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1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  

 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผดิชอบ  

 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุม

จรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 

 6.1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  

 6.2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  

 6.3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  

 6.4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  

 6.5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  

 6.6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

 6.7) จรรยาบรรณต่อผู้รว่มงาน  

 6.8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบรกิาร  

 6.9) จรรยาบรรณต่อประชาชน 

 6.10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจา้หน้าที่วจิัยหรือนักวจิัย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง 

นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวภิาค  

  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  

(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : 

ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค  

  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  

(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา :ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

www.grad.ssru.ac.th



 

39 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี ้

 1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวม

ของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุก

รายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการ

เพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

  

SCH = Σ nici 

เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนในวิชาที่ i 

ci = จ านวนหน่วยกติของวิชาที่ i 

 

 2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
 

 

 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ 

โดยมหาวิทยาลัยได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น

การพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ 

โดยมหาวิทยาลัย มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์  และ/หรือได้มีการจ่าย

คา่ตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพเิศษ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

หรอืสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรอืวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐาน ของความส าเร็จ

ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้  และประสบการณ์ 

บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจ

ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ตัวอย่างของกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือ

ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานในด้าน

ต่างๆ ศิษย์เกา่ นายจ้างสถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่

FTES = 

 

SCH 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียน

ในระดับปรญิญานั้นๆ 
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ให้เงินสนับสนุนผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการ

หรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน โดยทั่วไปมักใช้เวลา  

5 ป ีเป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม 

กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลยัหรอืส่วนงานควรคลอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน 

มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท า

แผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถงึ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ป ี

เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ 

ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรอืกิจกรรม คา่เปา้หมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมี

การระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการด าเนินการ  รายละเอียด  

และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบ หมายถงึ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอยา่งชัดเจนว่าต้องท าอะไรบา้ง เพื่อให้

ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่วา่จะอยู่ในรูป

ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี

การจัดองคก์าร หน่วยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถงึ ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล 

รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับ

สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบรหิาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์

ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลาย

ประเภท ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเ์ฉพาะด้านในการท างานที่

แตกต่างกันออกไป 

วารสารระดับชาติ หมายถงึ วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย สกอ. หรือ

วารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 

เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 
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 Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นที่เป็นที่

ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชรีายชื่อที่เผยแพร่โดยสกอ. 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2547 ซึ่งหมายความถึง ส านักงาน

อธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทยีบเทา่คณะ 

ส่วนงานวิชาการ หมายถงึ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จัดการเรยีนการสอน 

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่

สนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการวชิาการ 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้น

ไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือองคก์รกลางระดับชาติทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถงึ การปกครอง การบรหิาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ

ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้

ทั้งภาครัฐและเอกชนธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี

ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ

ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใชใ้นภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธผิล (Effectiveness) คอื ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถ

เทยีบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ัน

น าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชกา รจะต้องมีทิศทาง

ยุทธศาสตร์ และเปา้ประสงคท์ี่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง

มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับ

ดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่

เหมาะสมให้องคก์ารสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกดิประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการ

ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสรา้งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง

หรือความต้องการของประชาชนผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ

ความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการแสดงถงึความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คอื กระบวนการเปดิเผยอย่างตรงไปตรงมา

ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี   

โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ  และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คอื กระบวนการที่ขา้ราชการ ประชาชนและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  

ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ และรว่มกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการ

ตัดสินใจทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ

อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ  

และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คอื การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน

การบรหิารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถงึสิทธิเสรภีาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง

เทา่เทยีมกันโดยไม่มีการแบง่แยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกดิจากการใชก้ระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจาก

กลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไมม่ีข้อ

คัดคา้นที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย

เอกฉันท์ 
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หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษา 

เพื่อให้ได้รับการรับรองจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 

อาจารย์ประจ า หมายถงึ ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย  

ทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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บทท่ี 4 
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมิน 

 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

หลักการ 

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนและสอดคล้อง 

กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยตาม

หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจน

สอดคล้อง กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) และการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลกในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการอ านวยการเปิดโอกาสให้มีส่วน

รว่มของสมาชิกทุกกลุ่มในหน่วยงาน และมีการถา่ยทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบ

ทั่วกัน ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ

สังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักงาน

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

 2. พระราชบัญญัติหน่วยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  

 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

การศึกษา 

 5. มาตรฐานการอดุมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 6. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ 1.2 : ผลการบรหิารมหาวิทยาลยัให้เกดิอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1) 

 ตัวบ่งชี้ 1.3 : ผลการพัฒนาบณัฑติตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 

 ตัวบ่งชี้ 1.4 : ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเดน่ที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์             

ของมหาวิทยาลยั (สมศ. 17) 

 ตัวบ่งชี้ 1.5.1 : รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้อตัลักษณแ์ละตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ที่

ก าหนด (SSRU) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปงีบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักบัณฑิตวิทยาลัยจ าเป็นต้อง

มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย

ด าเนินการสอดคล้องกับ  

อัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น

บัณฑิตวิทยาลัย  ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน

ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบัณฑติวิทยาลัย 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของบัณฑิต

วิทยาลัยแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของ

ชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  และ

สามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการฯ 

โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้อง

กับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์ระดับบัณฑติวิทยาลัยไปสู่ทุกสาขาวิชาระดับบัณฑติศึกษา 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบรกิารทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และคา่เปา้หมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกจิ 
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6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 

คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บรหิารเพื่อพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บรหิารและคณะกรรมการอ านวยการฯเพื่อพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการฯไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

8 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง

กับนโยบายของคณะกรรมการ

อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่ วยงาน และได้ รั บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

อ านวยการฯ โดยเป็นแผนที่

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน

แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต ล อ ด จ น

สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม

มหาวิ ทย าลั ย  กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 

2  (พ.ศ.2551-2565) และ

แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.

2551-2554) 

1.1 มีการก าหนดปรั ชญาหรือ

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย หาก

บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดปรัชญา

หรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เร่ิมต้น 

บัณฑิตวิทยาลัยควรทบทวนว่า

ปรัชญาหรือปณิธานยังมีความ

เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ของบัณฑิตวิทยาลัยหรือไม่ หาก

เหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่า

สมาชิกในบัณฑิตวิทยาลัยและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญา

หรือปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย

ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็น

การก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน

ร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุก

ฝ่ายอันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วม

ใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม

1.แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย/ระบุ 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ (KPI) และค่า

เป้าหมาย 

2.รายงานหรือตารางการวิเคราะห์

ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับ

แผนยุ ทธศาสตร์ ของบัณฑิ ต

วิทยาลัยจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลยั 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบั บที่  2  (พ.ศ.2551-2565) 

แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.

2551-2554) 

3.เอกสารแสดงการจัดโครงการ/

กิจกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่

เชิญบุคลากรหรือผู้แทนหน่วยงาน

เข้าร่วมได้แก่ หนังสือเชิญประชุม

หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรมใบ

เซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/

การประชุมภาพการจัดโครงการ/
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนด

รว่มกัน และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการอ านวยการฯ 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้

สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน

และนโยบายของคณะกรรมการ

อ านวยการฯ พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย จุดเน้นของ

มหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว รวมทั้งหลักการและ

มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท า

ตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญา

หรือปณิ ธานและนโยบายของ

คณะกรรมการอ านวยการฯ และกล

ยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด 

อย่างไร หากมีประเด็นที่ ไม่

สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้

สอดคล้อง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อน า

บัณฑิตวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จที่

พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 

(vision) พันธกจิ (mission) เป้าประสงค ์

(goal) และวัตถุประสงค์(objective) 

คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง 

(strength) จุดอ่อน (weakness) 

โอกาส (opportunity)และภัยคุกคาม 

(threat) เพื่อน าไปสู่การก าหนดกล

ยุทธ์ที่ ชัดเจนและครอบคลุมทุก

ภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย อัน

ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย 

กจิกรรม/การประชุม 

4.รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 

หรื อรายงานการประชุ มตาม

กจิกรรมในข้อ 3 

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่พิจารณา

และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบกับแผน

กลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

และการท านุ บ ารุ งศิ ลปะและ

วัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกล

ยุทธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดควร

ผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจาก

ทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย 

อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความ

มุ่งหวังของบัณฑิตวิทยาลัย และ

ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก

คณะกรรมการอ านวยการ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

ระดับบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่ทุก

สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.1 มีการช้ีแจงท าความเข้าใจกับ

ผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึง

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของ

กลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงาน

ภายในรับผิดชอบด าเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 

2.2 มีการก าหนดเป้าหมายในการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่

ละหน่ วยงานภายในและมีการ

มอบหมายอย่างเป็นทางการ 

1. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/

กิจกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

ระดับบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่ ทุ ก

หน่วยงานย่อยภายใน 

- หนังสือเชิญประชุม 

- หนังสืออนุมัติโครงการ/กจิกรรม 

-ใบเซ็นชื่ อผู้ เข้ าร่ วมโครงการ/

กจิกรรม/การประชุม 

- รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 

หรอืรายงานการประชุม 

2.เอกสารแสดงการถ่ายทอดแผน 

กลยุทธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่

ทุกหน่วยงานย่อยภายใน ได้แก ่

- หลักฐานการส่งแผนกลยุทธ์ /

เอกสาร/แผ่นพับให้บุคลากร 

- เอกสาร/แผนพับเพื่อการถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงานย่อย

ภายใน 

- เว็บไซต์ ป้ายประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ 
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3.เอกสารแสดงการแปลงแผนกล

ยุทธ์เป็นตัวบ่งชีร้ะดับหน่วยงานยอ่ย

และ/หรือระดับบุคคล และถ่ายทอด

ให้บุคลากรทุกระดับน าไปปฏิบัติ 

3.มี กระบวนการแปลงแผน 

กลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบั ติการ

ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการทางวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดท าแผนที่ กลยุทธ์ 

(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลง

แผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฎิบัติการตาม

กระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการ

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการ

ทางวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรม/

การประชุมเกี่ยวกับการแปลงแผน 

กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี

หนังสือเชิญประชุม หนังสืออนุมัติ

โครงการ/กิ จกรรมใบเซ็ นชื่ อ

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/การ

ประชุมภาพการจั ดโครงการ/

กิจกรรม/การประชุมรายงานสรุป

โครงการ/กิจกรรม หรือรายงานการ

ประชุม 

2.แผนปฏิบัติการระยะ 1 ปีที่มีสาระ

ครอบคลุมการด าเนินงาน 4 พันธกิจ

และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัย  

4.มีตั วบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า

เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ

วั ดความ  ส า เ ร็ จ ขอ งการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผน ปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อม

ทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัว

บ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควร

จัดท าพร้อมกับการจัดท าแผนกล

ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.2 มีกระบวนการส่ งเสริมให้

ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัว

บ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัว

บ่งชีแ้ละคา่เป้าหมาย เพื่อให้เกดิการ

ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่

1.แผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

2.แผนปฏิบัติการประจ าป ี
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ความรว่มมือรว่มใจกันปฏิบัติงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนด

รว่มกัน 

5 . มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม

แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 

พันธกจิ 

บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดท าปฏิทิน

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ทั้ง 4 พันธกจิเพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่า

ได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งานในเวลาที่เหมาะสม 

รายงานผลการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยแสดง

ตัวอย่างครบ 4 พันธกจิ 

6.มีการติดตามผลการด าเนิน 

ง านต ามตั วบ่ ง ชี้ ข อ งแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บรหิารเพื่อพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่า

เป็นไปตามแผนหรอืไม่และควรมีการ

รายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้

เทียบกับค่ าเป้าหมายเสนอต่อ

ผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 

เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไป

ตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึง

สาเหตุและน าเสนอแนวทางการแกไ้ข

ปรับปรุง 

1.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

ด าเนินการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีของบัณฑิต

วิทยาลัย 

2.เอกสารแสดงการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม 

รายงานการประชุม 

4.รายงานผลการด าเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายไตรมาส 

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการฯที่แสดงวาระพิจารณา 

และมติที่ประชุมเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

6.หนังสือน าเสนอรายงานสรุปผล

กา รติ ด ต ามต รวจสอบแล ะ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ
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ตามข้อ 4 ต่อ ผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน เพื่อพิจารณาผลการ

ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 

 

7.มีการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์ 

อย่ างน้ อยปีละ 1 ครั้ ง และ

รายงานผลต่อผู้ บริหารและ

คณะกรรมการอ านวยการฯเพื่อ

พิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผล

ของตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผน

กลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน าผล

การประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อ

พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารและที่

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นประจ าอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

ด าเนินการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ /แผนกลยุทธ์  ของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.รายงานสรุปผลการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.รายงานการประชุมที่แสดงวาระ

และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการฯเกี่ยวกับการพิจารณา

รายงานสรุ ปผลการติ ดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนฯ 

8.มีการน าผลการพิจารณา 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการอ านวยการฯไป

ปรั บปรุ งแผนกลยุ ทธ์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่

ได้รับมา และมีการจัดท าแผนการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มี การน าแผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการ

ปรั บปรุ งเสนอคณะกรรมการ

อ านวยการฯ 

1.รายงานผลการด าเนินการที่แสดง

การน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

อ านวยการฯไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่

แสดงวาระการปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการประจ า 

2.แผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  

3.แผนปฏิบัติการประจ าปี ในรอบ

ปีงบประมาณถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ผลการบรหิารบัณฑติวิทยาลยัให้เกดิอัตลกัษณ ์(สมศ.16.1) 

ชนิดของตวับ่งชี ้: ผลผลิต 

การคิดรอบปี : งบประมาณ 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคข์องบัณฑติวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต

วิทยาลัย โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 2. มีการสรา้งระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท์ี่ก าหนด

อย่างครบถว้นสมบูรณ ์ 

 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่

สอดคล้องกับอัตลักษณไ์ม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 4. ผลการด าเนินงานกอ่ให้เกดิผลกระทบที่เกดิประโยชน์และ/หรอืสรา้งคุณคา่ต่อสังคม 

 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1  ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเ์ดียวกันโดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

     2. คณะจะด าเนินการแยกหรอืด าเนินการรว่มกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 

     3. กรณีที่คณะจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลยัจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และ

แสดงหลักฐานการด าเนินงานด้วยโดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการ

ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนรว่มให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 

2. กรณีที่คณะจะด าเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รางวัลในประเด็นที่

เก่ียวกับอัตลักษณ ์เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลอ้งกับอตัลักษณข์อง

สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลยั 

 

1.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อก าหนดอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่หนังสือเชิญประชุม

รายงานการประชุม 

2.มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดอัตลักษณ์

ของมหาวิ ทยาลั ย  และข้ อ เสนอแนะ ในการ

ด าเนินการให้เกดิอัตลักษณ์ 

3.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อก าหนด

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก ่

หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม 

4.แผนกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายที่กล่าวถึงการ

สรา้งอัตลักษณ์ 

5.แผนปฏิบัติการประจ าปีที่แสดงโครงการ/กิจกรรม

สรา้งเสริมอัตลักษณน์ักศึกษา 

6.รายงานการประชุมที่แสดงมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยที่พจิารณาอนุมัติหรอืให้ความเห็นชอบ

กับแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีที่สอดคล้องกับอัตลักษณม์หาวิทยาลัย 

2.มีการสรา้งระบบการมสี่วนรว่มของผู้เรยีน

และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่

ก าหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

1.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อสร้างระบบ

การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดได้แก่ หนังสือเชิญประชุม 

รายงานการประชุมที่แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วม

ของผู้เรยีนและบุคลากร 

2.เอกสารแสดงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการมี

ส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม

www.grad.ssru.ac.th



 

55 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่

นักศึกษาและบุคลากร ได้แก่ หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติ

ในการมีส่วนร่วม รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจง

แนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมสู่ระดับบุคคล 

3.ผลการประเมนิความเหน็ของบุคลากร 

เก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยัที่

สอดคลอ้งกับอตัลักษณไ์ม่ต่ ากวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

1.แบบประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย 

2.รายงานผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและ

บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า

3.51) 

4.ผลการด าเนิงานกอ่ให้เกิดผลกระทบที่เกดิ

ประโยชน์และ/หรอืสรา้งคุณคา่ต่อสังคม 

1.เอกสาร/ภาพข่าวที่แสดงว่าผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ด้านอัตลักษณ์ก่อประโยชน์หรือสร้าง

คุณค่าต่อกลุ่มบุคคล/องค์กร / ชุมชนภายนอก

มหาวิทยาลัย เช่น จดหมายขอบคุณจากที่ระบุว่า

การสอนหรือการให้ค าปรึกษาของบุคลากร/

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5.ผู้เรยีน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยก

ย่องหรือยอมรับในระดับชาตแิละ /หรือ

นานาชาติในประเด็นที่เกีย่วกับอัตลักษณ์ 

1.เอกสารหรือรายงานสรุปผลการได้รับการยกย่อง

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่

เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบ

ประกาศเกียรติคุณการได้รับรางวัลระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ เอกสารหรอืภาพถา่ยแสดงการได้รับ

การคัดเลือกเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เช่น

รางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์(สมศ. 16.2) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : งบประมาณ 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัย

เพื่อสรา้งและพัฒนาองคค์วามรู้ การบรกิารวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดตั้ง 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย น าไปสู่การก าหนด

เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะสร้างองค์

ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ ์และวัตถุประสงค์ 

วิธคี านวณ 

 

ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติที่มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์ 

จ านวนบัณฑติทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5 ) 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

ข้อมูลการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยรอ้ยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 1.  ปรัชญา ปณิธาน พันธกจิและวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และ

แผนการปฏิบัติงานประจ าปีของบัณฑติวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 2. แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่ ได้ รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการอ านวยการฯ 

 3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการฯ 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่ สอดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และพันธกจิของบัณฑติวิทยาลัย 

 4.  ผู้ตอบแบบสอบถาม คอื ผู้ใชบ้ัณฑติหรือสถานที่รับบัณฑติเข้าศึกษาต่อ 
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การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการ

ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนรว่มให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 

2. กรณีที่คณะจะด าเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

บัณฑติที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

 

1.แบบประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ 

บัณฑติวิทยาลัย 

2.รายงานสรุปผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) แยกตาม

ระดับการศึกษา (ปรญิญาโท และเอก) 

2.จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

1.รายงานสรุปจ านวนผู้ส า เร็จการศึกษาศึกษาระดับ

ปรญิญาโท และเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 

2.รายงานสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

และเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ

บัณฑติวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

58 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

(ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 17) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ

โดดเด่นเป็นที่หนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัย     

 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของบัณฑติวิทยาลัยโดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่

ก าหนดอย่างครบถว้นสมบรูณ ์ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑติวิทยาลัยไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนเต็ม 5  

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑิต

วิทยาลัย และเกดิผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อสังคม 

5. บัณฑิตวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ก าหนด 

และได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรอืนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นบัณฑิต

วิทยาลัย 

2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของบัณฑติวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ

บัณฑติวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นถงึผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ 
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จุดเน้น หรือจุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานที่เกดิขึน้จนถอืเป็นเอกลักษณ ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของบัณฑติวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ 

4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น

แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรติคุณ เกยีรติบัตร หนังสือเชิดชูเกยีรติ เป็นต้น 

 

หมายเหตุ  

 1. มีเอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณม์หาวิทยาลัยก็ได้ 

ทั้งนีต้้องผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. คณะจะด าเนินการแยกหรอืด าเนินการรว่มกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 

3. กรณีที่คณะจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และ

แสดงหลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะก าหนดเอกลักษณเ์หมือนกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินการผล

การประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับ

มหาวิทยาลัย 

2. กรณีที่คณะก าหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  

 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัยโดย

ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

1.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อก า หนด

เอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ หนังสือเชิญ

ประชุม รายงานการประชุม 

2.มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพิจารณาให้

ความเห็นชอบในการก าหนดเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย

และข้อเสนอแนะในการด าเนินการบริหารให้ เกิด

เอกลักษณ์ 

3.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่ อก าหนด

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้แก่หนังสือ

เชิญประชุม รายงานการประชุม 

4.แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัยที่กล่าวถึงการสร้าง
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

เอกลักษณ์ 

5.แผนปฏิบัติการประจ าปีที่แสดงโครงการ/กิจกรรม

สรา้งเสรมิเอกลักษณ์ 

6.รายงานการประชุมที่ แสดงมติที่ ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยที่พจิารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบกับ

แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบั ติการ

ประจ าปีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย 

2.มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ

บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง

ครบถว้นสมบรูณ ์

1.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อสรา้งระบบการ

มีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ที่ก าหนด ได้แก่หนังสือเชิญประชุม รายงาน

การประชุมที่แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

และบุคลากร 

2.เอกสารแสดงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการมีส่วน

รว่มของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์

ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยสู่นิสิตและ

บุคลากร ได้แก่ หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติในการมีส่วน

ร่วม รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติใน

การมีส่วนร่วม  

3.ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่

เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น

หรอืความเช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัยไม่

ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการ

ด าเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ

ของบัณฑิตวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 

2.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า

กว่า 3.51) 

4.ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น 

หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย 

และเกิดผลกระทบที่ เกิดประโยชน์และสร้าง

คุณคา่ต่อสังคม 

1.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกล

ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับตาม

จุดเน้น จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑิต

วิทยาลัย 

2.รายงานผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

ที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น ผลการ

ประเมินก่อน-หลังการให้บริการที่แสดงประโยชน์ที่เกิดแก่

ผู้รับบรกิาร/ชุมชน เป็นต้น 

5.ผู้ เรี ยน/บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัย มี

เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ และ/หรอืนานาชาติ 

1.รายงานสรุปผลการได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับจุดเน้นจุดเด่น หรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ภาพถ่าย

หรือข่าวสารหรือใบประกาศเกียรติคุณการได้รับรางวัล

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เอกสารหรือภาพถ่าย แสดง

การได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบให้แกห่น่วยงานอื่น  ๆเช่น

รางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ที่

ก าหนด (SSRU) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

พิจารณาจากความส าเร็จของการบรรลุเปา้หมายในแต่ละตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และ

ตัวบ่งชี้เอกลักษณ ์ของหน่วยงาน / มหาวิทยาลัย  

วิธกีารค านวณ :  

 

จ านวนตัวบง่ชีอ้ัตลักษณ์และตัวบ่งชี้เอกลักษณท์ี่บรรลุเป้าหมาย 
X 100 

จ านวนตัวบง่ชีอ้ัตลักษณ์และตัวบ่งชี้เอกลักษณท์ั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

บรรลุเปา้หมาย 

ต่ ากวา่รอ้ยละ 60 

บรรลุเปา้หมาย 

รอ้ยละ 61-70 

บรรลุเปา้หมาย 

รอ้ยละ 71-80 

บรรลุเปา้หมาย 

รอ้ยละ 81-90 

บรรลุเปา้หมาย 

รอ้ยละ 91-100 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อมูลพืน้ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้บริหาร 

2. รายงานสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การพัฒนาอัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ 

3. เอกสารหลักฐานแสดงผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้อตัลักษณ์และตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 

 

หลักการ 

พันธกจิที่ส าคัญที่สุดของบัณฑติวิทยาลัย คอื การผลิตมหาบัณฑติ/ดุษฎีบัณฑิต หรือการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่

ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ดังนั้น พันธกจิดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่ม

ตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณ

และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ

รว่มมือรวมพลังของทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่

ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการ

พัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) 

อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

เห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2553 ก าหนด 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา 

 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ส านักงาน

คณะกรรมการ   การอุดมศึกษา 

 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐาน 

 5. มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 

2551 

 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification 

Framework  for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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    9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : สื่อ อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้(สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน (สกอ.) 

 ตัวบ่งชีท้ี ่2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑติ (สกอ.)

  

 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 : ระดับความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่จดัให้กับนักศึกษา  (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 : คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ(สมศ. 2)  

 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.11 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์หรอืเผยแพร ่(สมศ.3) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 : ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์ (สมศ.4) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.grad.ssru.ac.th



 

65 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

บัณฑติวิทยาลัยมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และความพร้อมของบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกัน

คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถงึ ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรอืสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณี

ที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่

ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

องคก์รวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

(หมายเหต ุ: ส าหรับหลักสตูรเก่าหรอืหลักสูตรปรับปรุงที่ยงัไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยดึตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม ก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 

และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม

กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน

เกณฑก์ารประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 

และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ

ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ

ทุกหลักสูตร 

 

หมายเหตุ : 

 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษ า

ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทัง้หมดให้นับหลักสูตรที่

ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวม

หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปดิด าเนินการแล้ว 

 2. คณะกรรมการรับผดิชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่

หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร

ให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่าง

ชุดก็ได้ 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ

ครบ 5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มี ระบบและกลไกการเปิด

หลั กสู ตรใหม่ และปรับปรุ ง

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการที่

รับผิดชอบของหน่วยงาน และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอน

ในการด าเนินการเพื่อเปิดหลักสูตร

ใหม่และปรับปรุ งหลักสูตรและ

ก าหนดหน่วยงานหรอืคณะกรรมการ

ที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่

แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร

ควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่มีความเช่ียวชาญและ

1.คู่ มื อการบริ หารหลั กสู ตร 

(หัวข้อระบบและกลไกการเปิด-

ปรับปรุงหลักสูตร) 

2 .ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง และหน้ าที่

รั บผิ ดชอบเกี่ ยวข้ องกับการ

ด าเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการ

ก ลั่ น ก ร อ ง ห ลั ก สู ต ร /

คณะกรรมการการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร/ีคณะกรรมการประจ า
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คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
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IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ  

1.2การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมี

การศึกษาความต้องการบัณฑิตใน

สาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงานว่ามีมาก

น้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิต

สาขาวิชานั้น  ๆสอดคล้องกับนโยบาย

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติหรือไม่ มหาวิทยาลัยมี

ความพร้อมในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่

นอกจากศึกษาความต้องการหรือ

ความจ าเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์

ทรัพยากรของการด าเนินการของ

หลักสูตรใหม่และค านวณจุดคุ้มทุน

ประกอบการขออนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 

1.3การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษา

ความก้าวหน้าทางวิชาการของ

สาขาวิชานั้นๆ ความคิดเห็นจาก

บัณฑิตและผู้ประกอบการที่ รับ

บัณฑิตเข้าท างานเพื่อให้ทราบจุดที่

ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือ

หลั กสู ตรที่ ปรั บปรุ งผ่ านการ

พิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหาร

คณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และ

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ 

1.5มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือ

หลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่

บัณฑิตศึกษา/สภาวิชาการ/สภา

มหาวิทยาลัย  

3.สรุ ปสถานภาพการเปิ ด /

ปรับปรุ งหลักสูตรตามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ 

(TQF)ประจ าปีการศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา

ก าหนด และน าเสนอต่อส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 

30 วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

2.มี ระบบและกลไกการปิด

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

 

2.1มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน

การด าเนินงานและการอนุมัติการ

ปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตร

ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ

บัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มี

ผู้สมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่

องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

2.2เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของ

การปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่าน

การอนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น 

คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภา

วิชาการ เป็นต้น และเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

รวมทั้งแจ้งส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจาก

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

1.คูม่ือการบรหิารหลักสูตร 

2 .ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง และหน้ าที่

รั บผิ ดชอบเกี่ ยวข้ องกับการ

ด าเนินงาน  

 

3.ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมายถึง ต้องมีการประเมินผล

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร และยังต้องด าเนินการให้

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลา

ที่มีการจัดการเรยีนการสอน 

3.2 มีการด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพ

1.สรุปหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน

ในปีการศึกษาที่ประเมิน จ าแนก 

ตามรายชื่ อหลั กสู ตรระดั บ

ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา รายชื่อหลักสูตรที่

เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณภาพหลักสูตร TQF และ พ.ศ. 

2548 
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คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน

ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอน” กรณีที่

หลักสูตรใดยั งไม่มีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้

กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) 

ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ

ต้องได้รับการรับรองหลักสูตร

จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องด้วย 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่า

หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

กอ่นปีการศึกษา 2555ให้ยึดตาม

เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัว

บ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินที่สะท้อน

การด า เนิ นการตามประกาศ

มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ สาขาหรื อ

สาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้

กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหาร

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรการ

เรยีนการสอน การบริหารคณาจารย์ 

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการ

เรยีนการสอน การสนับสนุนและการ

ให้ค าแนะน านักศึกษา ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน หรือความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม 

ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัว

บ่งชี้ที่ก าหนด และรายงานผลการ

ด าเนิ นการต่ อผู้ เกี่ ยวข้ องและ

สาธารณชน 

3.3 ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

ผู้บริหารหลักสูตรควรท าการศึกษา

อย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการ

รั บรองหลั กสู ตร  ทั้ งนี้ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควร

มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กร

วิชาชีพอย่างน้อย 1 คนใน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ

ด าเนินการให้หลักสูตรได้รับการ

รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่

2.แผนการด าเนินการหลักสูตรที่

ยั งไม่ เป็นไปตามเกณฑ์กรอบ

มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร TQF 

3 รายงานการประเมินผลตามตัว

บ่ งชี้ ผลการด าเนิ นงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนของแต่ละหลักสูตรที่เปิด

สอน และเป็นไปตามกรอบ TQF 

แล้ว 

4.รายงานการประเมินผลตามตัว

บ่งชีก้ลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก 

ส าหรับหลักสูตรที่ยังไมม่ีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาหรื อ

สาขาวิชา 

5.เอกสารรับรองหลักสูตรจาก

สภา/องค์กรวิชาชีพ(หลักสูตร

สาขาวิชาชีพ) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและ

จัดการเรยีนการสอน และด าเนินการ

ขอรับรองตามก าหนดเวลาอย่าง

ต่อเนื่อง 

4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบ

ควบคุมก ากับให้มีการด าเนิน 

การได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 

และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด

การศึกษา และมีการประเมิน

หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย

ตามกรอบเวลาที่ ก าหนดใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี

หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง

ควบคุมก ากับให้การด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง

น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

4.1 สร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุก

หลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐาน

วิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของ

คณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุด

เดียวกับคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชา

ที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดให้มีการประเมินผลการ

ด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้

และเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยทุกปี

การศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการ

ด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสู ตรและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติเพียงใด 

4.3 มีการก าหนดระบบการรายงาน

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจ

จัดท าเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบ

กรอกข้อมูลตัวบ่งชี ้วิเคราะห์ผลการ

ประเมิน และแนวทางการปรับปรุง

หรอืพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่

เกี่ ยวข้ องกับการรับผิ ดชอบ

ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ

ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 – 3 ตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา 

2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

และรายงานการด าเนินงานหรือ

การประชุมของคณะกรรมการ 

3.สรุปรายชื่อหลักสูตรที่เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐาTQF 

4.รายงานการประเมินผลตามตัว

บ่ งชี้ ผลการด าเนิ นงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนของแต่ละหลักสูตรที่เปิด

สอน และเป็นไปตามกรอบ TQF  

5 เอกสาร/โครงการประเมิน

หลักสูตร (กรณีที่ครบกรอบเวลา

ที่ต้องท าการประเมินหลักสูตร) 
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IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

5.มีคณะกรรมการรับผิดชอบ

ค ว บ คุ ม ก า กั บ ใ ห้ มี ก า ร

ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 

ข้ อ  2  และ ข้ อ  3  ข้ า ง ต้ น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี

การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร

ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี

หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 

อุดมศึกษาแห่ งชาติ  จะต้อง

ควบคุมก ากับให้การด าเนิน-งาน

ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์

การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และ

ทุกหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร

ทุกหลักสูตร ด าเนินการปรับปรุง

หรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการ

ประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนท าให้ผล

การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน

และตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ครบทุกตัวบ่งชีแ้ละทุกหลักสูตร 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่

เกี่ ยวข้ องกับการรับผิ ดชอบ

ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ

ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 – 3 ตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา 

2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

และรายงานการด าเนินงานหรือ

การประชุมของคณะกรรมการ 

3.สรุปรายชื่อหลักสูตรที่เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานTQF 

4.รายงานการประเมินผลตามตัว

บ่ งชี้ ผลการด าเนิ นงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนของแต่ละหลักสูตรที่เปิด

สอนและเป็นไปตามกรอบ TQF 

แล้ว 

5.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามี

การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ผลการ

ประเมินของเกณฑ์การประเมินข้อ

ที่ 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี ้: ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของหน่ วยงานในการผลิต

บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น 

บัณฑติวิทยาลัย จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒทิางการศึกษาในสดัสว่นที่เหมาะสมกับพันธกจิหรอื

จุดเน้นของบัณฑติวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การประเมิน : หน่วยงานสามารถเลอืกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี้ 

 1) แปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

 2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  

 แนวทางที่ 1 คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 

5 เทา่กับ ร้อยละ 30 ขึน้ไป  

 แนวทางที่  2 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เทา่กับ ร้อยละ 6 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ :  

แนวทางที่ 1 

 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก เท่ากับ 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เทา่กับ 

 

 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก  
x 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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แนวทางที่ 2 

 1. คา่การเพิ่มขึน้ของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมา เทา่กับ รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย รอ้ยละของ

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

 2. แปลงคา่การเพิ่มขึน้ของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบ

กับปทีี่ผา่นมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได ้เทา่กับ 

 

 

คา่การเพิ่มขึน้ของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก เปรียบเทยีบกับปทีี่

ผ่านมา 
x 5 

คา่การเพิ่มขึน้ของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ : 

 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์

การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการ

ส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี ้อาจใช้คุณวุฒอิื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับ

กรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่ เหมาะสมกว่า  ทั้ งนี้  ต้องได้รับความ เห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑอ์าจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า  

 3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้            

ไม่จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ในปีการศึกษาที่

ประเมิน 

1.รายงานสรุปจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดในปี

การศึกษาที่ประเมิน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

(ป.ตรี, โท, เอก) ของทุกหน่วยงานที่มีต าแหนง่

อาจารย ์

2.รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปี

การศึกษาที่ผา่นมา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา(ป.

ตร,ี โท, เอก) ของทุกหน่วยงานที่มีต าแหน่ง

อาจารย ์จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ในปี

การศึกษาที่ผา่นมา 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ในปีการศึกษาที่

ผ่านมา 

3.จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก

ในปีการศึกษาที่ประเมนิ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกใน

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี ้: ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

 มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในหน่วยงานท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ   

อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การประเมนิ : หน่วยงานสามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก 2 แนวทางดังนี ้

 แนวทางท่ี 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เทา่กับ ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

 แนวทาง ท่ี  2 ค่าการเพิ่ มขึ้ นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด า รงต าแหน่ ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เทา่กับ ร้อยละ 12 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ : 

แนวทางที่ 1 

1. ค านวณคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

 2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ  

 

 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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แนวทางที่ 2 

 1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปีที่ผ่านมา เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

 2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 

 

 

คา่การเพิ่มขึน้ของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา  

 

x 5 

คา่การเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ :  

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้อง

เลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน หลักฐาน 

1.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาที่

ประเมิน 

1.รายงานสรุปจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดในปี

การศึกษาที่ประเมิน จ าแนกตามต าแหน่งทาง

วิชาการ (อ.ผศ.รศ.ศ.)ของทุกหน่วยงานทีม่ี

ต าแหนง่อาจารย์ 

2 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปี

การศึกษาที่ผา่นมา จ าแนกตามต าแหน่งทาง

วิชาการ (อ.ผศ.รศ.ศ.)ของทุกหน่วยงานทีม่ี

ต าแหนง่อาจารย์ 

 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาที่

ผ่านมา 

3.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่รอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันในปี

การศึกษาที่ประเมิน 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหนง่รอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันในปี

การศึกษาที่ผา่นมา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา

คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการ

สอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความ

คิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ  

พันธกจิและเปา้หมายของบัณฑติวิทยาลัย 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีแผนการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล            

และมีแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 

 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก

การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบัติงาน     ที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัติ 

 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร               

สายสนับสนุน 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุ งการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

หมายเหตุ : 

 หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการ

ส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการ

สรา้งขวัญ  และก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึน้ 
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เกณฑ์การประเมนิ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน : ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน

วิชาการ เทคนิคการสอน

แล ะกา ร วั ด ผลแล ะมี

แผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนที่มี

การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์

1.1ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และ

บุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการ

ในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อ

ใช้ในการวางแผนความต้องการด้าน

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ก าหนด

อัตราก าลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติ 

งานตามแผนยุทธศาสตร์ และการ

พัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ้าง

งานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้

เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการ

สรรหาทั้งจากภายนอกและภายใน

บัณฑิตวิทยาลัย 

1.2ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการ

ในการอบรม (training needs) ของ

บุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสาย

สนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรม

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยการศึกษา

ก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

มาพัฒนางานของตนใหม้ีประสทิธิภาพ

เพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถ

ประเมินความต้องการนี้ ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับความสามารถ(competencies) 

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับ

1.แผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์ ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค

การสอนและการวัดผล ที่มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

2.แผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงประจักษ์  

3.รายงานผลการส ารวจความ

ต้องการในการอบรม(training needs)

ของบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสาย

สนับสนุนเพื่อให้ได้รับการฝึกอบรม

ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด และ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา

งานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

4.แผนกรอบอัตราก าลังระยะ 4 ป ี

5.ประกาศระเบียบข้อบังคับพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

6.หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร 

7.แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีการศึกษา 

8.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(jobevaluation)ที่มีรูปแบบชัดเจน  มี

การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง

งาน(career path) ของบุคลากรทุก
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เกณฑ์มาตรฐาน : ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และ

ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ

ในวิธีการท างานเกิดกระบวนการ

เรียนรู้เก่ียวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มี

ทัศนคติและทักษะที่ดีเพื่อเพิ่มผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ข้อมูลเกี่ ยวกับการสอนงาน การ

หมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่นๆ การ

เข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัย

จัดขึน้ 

1.3ข้ อมู ลป้ อนกลั บของผลการ

ปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตาม

เส้นทางความก้าวหน้าของสายงานใน

รอบปี ที่ ผ่ านมา เพื่ อ ใ ช้ ในการ

มอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการ

ท างาน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 

ชมเชยให้รางวัลตลอดจนปรับปรุง

คา่ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

และเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่ง 

คนดี เข้ ามาปฏิบัติ งานในบัณฑิต

วิทยาลัย 

1.5ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน

ด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็น

ใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อการ

ปรับปรุงแกไ้ขแผนพัฒนาทรัพยากรให้

สอดคล้องกับความต้องการและความ

คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

กลุ่มวิเคราะห์ปริมาณการเข้า–ออก

ของบุ คลากรแต่ ละกลุ่ ม  และ

พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุง

แกไ้ขและติดตามผล 

2.มีการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุนให้

2.1มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

อย่างเป็นระบบโปร่งใส และก าหนด

แนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

1.เอกสาร/โครงการที่แสดงว่าได้มีการ

ด า เนิ นการบริ หารและพัฒนา

คณาจารย์ตามแผนในเกณฑ์การ
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เป็นไปตามแผนที่ก าหนด

  

เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้

ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไป

ตามกรอบอั ตราก าลั งที่ บัณฑิ ต

วิทยาลัยวางแผนไว้ 

2.2มีการวิเคราะห์งาน(job analysis)โดย

ก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน

( jobdescription) ก า ร ร ะ บุ

คุณสมบั ติ เฉพาะต าแหน่ ง  ( job 

specification)รวมทั้ งความสามารถ

( competencies) ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร

ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฐมนเิทศ และ

การฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะ

ที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน   มี

การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง

งาน (career path) ของบุคลากรทุก

กลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออก

ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณา

หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ

ติดตามผล 

2.4มี การพัฒนาคณาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม

แผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน

ที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบ

เป็นรายบุคคล เพื่ อการส่งเสริม

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินข้อที่1 

2.เอกสาร/โครงการที่แสดงว่าได้มีการ

ด า เนิ นการบริ หารและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนตามแผน  

3.มีสวัสดิการเสริมสร้าง

สุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ

และก าลังใจให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน

3.1สรา้งบรรยากาศของสถานที่ท างาน

ให้ น่ าอยู่ ตั้ งแต่ สภาพแวดล้ อม

บรรยากาศการท างาน การจั ด

สวัสดิการการเอาใจใส่ดูแลบุคลากร

1.ประกาศสวัสดิการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

2.เอกสารการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
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สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การ

สร้างบรรยากาศของความสุขในการ

ท างาน 

3.2มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอ

ขอรับรางวัลของคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการ

ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง  ๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มี

การกระตุ้ นและช่ วยเหลื อผู้ ที่ มี

ศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง  ๆ

เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับ

รางวัล ประสานงานในกระบวนการ

ขอรับรางวัล หรอืงานธุรการอื่น ๆ  

3.3มีการยกย่องให้เกียรติผู้ ได้รับ

รา งวั ล โดยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ  เ ช่ น 

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ 

พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณี

พิเศษ 

3.4มีระบบพี่ เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มี

ประสบการณ์ เคยได้รับรางวัลให้

ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุน

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่น

ใหม่ในการขอรับรางวัลต่าง  ๆ

3.5มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

รว่มกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ

ร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการ

สื่ อสารหลายช่ องทางระหว่ าง

แผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน

ที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบ

เป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริม

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

3.ระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอ

ขอรับรางวัลของคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการ

ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง  ๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว 

4.มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มี

ศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้าน

ต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการ

ขอรั บรางวั ล  ประสานงานใน

กระบวนการขอรับรางวัล หรืองาน

ธุรการอื่น  ๆ

5.การยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล

โดยวิธีการต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและ

ภายนอกหน่ วย ง าน  หรื อ จั ด

บรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ 

พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณี

พิเศษ 

6.ระบบพี่ เลี้ ยง โดยจั ดให้ผู้ ที่ มี

ประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค า 

แนะน า ช่วยเหลือและสนับสนุน 

7.นโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร 

ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม และมี

สวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริม

การออกก าลังกายในรูปแบบต่าง  ๆ

เช่นสนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลัง
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ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

รวมทั้ งระหว่างผู้ ใต้บังคับบัญชา

ด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี

และพัฒนางานรว่มกัน 

3.6มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร 

ทั้ งในเชิ งป้องกันและส่ งเสริม มี

สวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริม

การออกก าลังกายในรูปแบบต่าง  ๆเช่น 

สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย

สนับสนุนผู้เช่ียวชาญในการแนะน า

ด้านการดูแลสุขภาพ 

กายสนับสนุนผู้ เช่ียวชาญในการ

แนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 

8.หลักฐานการให้ความช่วยเหลือดูแล

บุคลากรกรณีจ าเป็น 

9.ประกาศให้รางวัลในด้านต่างๆ เช่น 

รางวัลวิจัย รางวัลตีพมิพ์ผลงาน  

4.มีระบบการติดตามให้

คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนน าความรู้

และทักษะที่ ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการ

เรยีนการสอนและการวัดผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา 

ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เกีย่วข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุก

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม

ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ควร

ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือ

การพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะ

ที่ ได้ จากการพัฒนามาใช้ ในการ

ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดย

อาจใช้กลไกการติดตามผลการน า

ความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการ

อบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้

กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ

ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

การอบรม หรอืการพัฒนา เป็นต้น 

1.การก าหนดแนวทาง หรือวิธีการ

ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

อบรม/การพัฒนาในทุกหลักสูตรการ

ฝึ กอบรม หรือทุ กโครงการที่ มี

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และ

ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิด

ความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน า

ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง

ตนเอง 

2.การก าหนดกลไกการติดตามผลการ

น าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลัง

การอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน 

หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็น

เครื่องมือในการติดตามประเมินผล

สัมฤทธิ์ ของการอบรม หรือการ

พัฒนาเป็นต้น 

3.เอกสารสรุ ปการติ ดตามผล

โครงการอบรม เรื่อง“การจัดการเรียน

การสอนของอาจารย์หลังผ่านการ
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ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากร

ใหม่” 

4.แบบส ารวจ/ติดตามการน าความรู้

จากการอบรม/ประชุม/สัมมนามาใช้

ประโยชน์หลังการอบรม/ประชุม 

สัมมนา 6-9เดือน 

5 จัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตาม

ความรู้และทักษะที่ไปพัฒนามา เช่น 

เปรียบเทียบผลการประเมินการสอน

โดยนิสิต หรืออาจารย์ท่านอื่น ความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ เป็นต้น 

5.มี การให้ ความรู้ ด้ าน

จรรยาบรรณอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน และ

ดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน

ถอืปฏิบัติ 

5.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการให้

ความรูด้้านจรรยาบรรณ และกิจกรรม

ส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

อย่างสม่ าเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ

ปรั บปรุ งและพัฒนาตนเองของ

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

อย่างต่อเนื่อง 

 

1.การจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้

ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรม

ส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

อย่างสม่ าเสมอ 

2.เอกสารค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน

การให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ 

3.มีการติดตามผลการปรับปรุงและ

พัฒนาตนเองด้านจรรยาบรรณของ

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

อย่างต่อเนื่อง 

4.ประกาศจรรยาบรรณที่พึงมี ใน

สถาบันการอุดมศึกษา 

5.ประกาศหลักเกณฑ์วธิีการตักเตือน

กรณีกระท าผิดจรรยาบรรณ 

6.ค าสั่งแต่งตั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

7.เอกสารแสดงกระบวนการส่งเสริม

และแนวทางในการด าเนินการเมื่อมี
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เกณฑ์มาตรฐาน : ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

พฤติกรรมที่ผดิจรรยาบรรณ 

6.มีการประเมินผลความ 

ส าเร็จของแผนการบริหาร

และการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 

บั ณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย จั ด ใ ห้ มี ก า ร

ประเมินผลความส าเร็ จของการ

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน

แผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผล

การด าเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมาย

ของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยที่ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานและค่า

เป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับ

กลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในรอบปีถัดไป 

รายงานการประเมินผลความส าเร็จ

ของการปฏิบัติงานตามแผนการ

บรหิารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนที่ก าหนดไว้ใน

เกณฑ์ประเมิน ตามตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของ

แผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.มีการน าผลการประเมิน

ไปปรั บป รุ ง แผนหรื อ

ปรับปรุงการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

 

7.1น าผลการประเมินความส าเร็จของ

แผนการบริ หารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ไปปรับปรุงแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

7.2ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลา

ที่ก าหนด 

7.3มีการส ารวจความต้องการ และ

ความพึงพอใจของคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนที่ เข้ าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการน า

ผลการประเมินความส าเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

จากเกณฑ์ประเมินข้อที่6 (หลักฐาน

ล าดับที่ 1)ไปปรับปรุงแผนการบริหาร

และการพัฒนาคณาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุน หรือปรับปรุง

การบริการและพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน เช่น รายงาน

การประชุมที่พิจารณาปรับปรุงแผน 

เป็นต้น 

2.การด าเนินการตามแผนปรับปรุง

การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
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การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนั บสนุ น  เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล

ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในระยะต่อไป 

และบุคลากรสายสนับสนุนตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

86 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้(สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี ้: ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

 นอกเหนือจากการเรยีนการสอน บัณฑติวิทยาลัยควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน 

โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยี เพื่อ

การศึกษา อุปกรณก์ารศึกษา แหล่งการเรียนรูอ้ื่นๆ การบรกิารด้านงานทะเบียน การบรกิารนักศึกษา

นานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบรกิารด้านกายภาพที่ส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ห้องเรียน สุขา ห้องสโมสรนักศึกษา ระบบ

ความปลอดภัย การรักษาความสะอาด เป็นต้น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ

เครื่อง 

 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ

ฝึกอบรมการใชง้านแกน่ักศึกษาทุกปีการศึกษา 

 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

 4. มีบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ

ด้านอาหารและสนามกีฬา 

 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัยในบรเิวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบรกิารในข้อ 2-5 ทุกขอ้ไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบรกิาร 

 

หมายเหตุ : 

 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มี

การลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย 
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 2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่

ต้องเทยีบเป็น FTES ของระดับปรญิญาตร ี

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการจัดการหรือจัดบริการ

เพื่ อ ใ ห้ นั กศึ กษามี เ ครื่ อ ง

คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง

กว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

มีการจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่

สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

1.สรุปจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร ์

2.จ านวน FTES ของนักศึกษาทุก

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 

2555 

2.มีบริการห้องสมุดและแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา

ทุกปีการศึกษา 

2.1มีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้

ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ 

2.2มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม

หรือให้ความรู้กับนักศึกษาในด้าน

กายภาพและการพัฒนานักศึกษาที่

หน่วยงานจัดให้นักศึกษา อย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 

1.ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

2.หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  (E-

Books) 

3.วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

4.ฐ า น ข้ อ มู ล เ อ ก ส า ร

อิเล็กทรอนิกส์  

5.ฐานข้อมูลทดลองใช้ 

6.สถติิการให้บรกิารแนะน า/สาธิต

การสือคน้ฐานข้อมูล 

3.มี บริ การด้ านกายภาพที่

เหมาะสมต่อการจัดการเรียน

กา รสอน แล ะ กา รพั ฒน า

นักศึกษาอย่ างน้ อยในด้ าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อุปกรณ์การศึกษา และจุด

เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ต 

3.1มีการจัดบริการด้านกายภาพที่

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง

น้ อ ย ใ น ด้ า น ห้ อ ง เ รี ย น

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 

และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน

ระบบไรส้าย 

3.2มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม

หรือให้ความรู้กับนักศึกษาในด้าน

1.เว็บไซต์ศูนย์บรกิารการศึกษา 

2.รายงานประจ าปีเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

3.สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์ 

4.การบรกิารอินเตอรเ์น็ต   

5.เครอืข่ายไรส้าย 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

88 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

กายภาพและการพัฒนานักศึกษาที่

หน่วยงานจัดให้นักศึกษา  

4.มีบริการสิ่ งอ านวยความ

สะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อย

ในด้านงานทะเบียนนักศึกษา

ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์

การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล การจัดการหรือ

จัดบริการด้านอาหารและสนาม

กฬีา 

4.1มีการจัดบรกิารสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น บริการ

โสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริม

สุขภาพ เป็นต้น 

4.2มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม

หรือให้ความรู้ความเข้าใจกับ

นักศึกษาในด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่จ าเป็นต่างๆที่หน่วยงาน

จัดให้นักศึกษา 

1.เว็บไซต์ศูนย์บรกิารการศึกษา 

2.เว็บไซต์ส่วนกิจการนักศึกษา 

งานบรกิารสุขภาพ/งานอาหารและ

รา้นคา้/เว็บไซต์โครงการศูนย์กีฬา

และสุขภาพ 

5.มีระบบสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง

น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบ

ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 

รวมทั้ งมี ระบบและอุปกรณ์

ป้องกันอัคคภีัยในบริเวณอาคาร

ต่าง ๆ  โดยเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

5.1มี ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค การรักษาความ

สะอาด และการรั กษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจน 

บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง

ห้องสุขา ประปาไฟฟ้า ระบบก าจัด

ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี

ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5.2มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม

หรือให้ความรู้ความเข้าใจกับ

นั ก ศึ ก ษ า ใ น ด้ า น ร ะ บ บ

สาธารณูปโภคการรักษาความ

สะอาด และการรั กษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบที่หน่วยงานจัดให้

นักศึกษา 

1.เว็บไซต์ส่วนอาคารสถานที่ 

2.คูม่ือการควบคุมระบบบ าบัดน้ า

เสีย 

6.มีผลการประเมินคุณภาพของ

บริการในข้อ2- 5 ทุกข้อไม่ต่ า

รายงานสรุปผลการประเมิ น

คุณภาพของการบรกิารในข้อ1-4 

1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อ

การให้บรกิารห้องสมุด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 2.สรุปผลการส ารวจความพึง

พอ ใจของผู้ ใ ช้ บ ริ กา รศู นย์

สารสนเทศ 

3.แบบประเมินความพึงพอใจใน

การใช้บรกิารห้องปฏิบัติการ  

4.ผลการประเมินความพึงพอใจ

ต่อการใช้บรกิาร 

5.สรุปผลการให้บริการด้ าน

อนามัยและการจัดบริการด้าน

อาหาร 

6.สรุปผลการให้บริการโครงการ

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 

7.มี การน าผลการประเมิ น

คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการ

ของผู้รับบรกิาร 

น าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 

มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการด้านกายภาพที่สนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ เช่น 

แผนการปฏิบัติการพัฒนาการด้าน

ต่าง ๆ 

แผนการปฏิบัติการพัฒนาการ

ด้านต่างๆ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการ

จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล 

มหาวิทยาลัย หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ

นักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของ

นักศึกษา เช่น การเปดิโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การ

จัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่ าง

พอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับ

การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก

หลักสูตร 

 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี )  ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

 4. มีการให้ผู้มีประสบการณท์างวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา

มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา

ต้องไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 

การเรียนรูทุ้กรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

 

หมายเหตุ :  

 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียน 

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียน 

การสอนในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงานสหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชา

โครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น  

 2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ

มหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนาขึน้ และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี

การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) กอ่นการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาด้วย 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ

ทุกหลักสูตร 

1.1มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และ

หลากหลาย สามารถตอบสนองความ

ต้องการและความถนัดของผู้เรยีน ยอมรับ

ความสามารถทีแ่ตกต่างและวิธีการเรยีนรู้

ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการ

สอนที่เน้นการคดิวิเคราะห์ การมีทักษะใน

การเรยีนรูแ้ละแสวงหาความรู้ รวมทั้งการ

สร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง 

โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือ

1.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบด าเนินงานระดับคณะ/

ห น่ ว ย ง า น เ ที ย บ เ ท่ า / ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย 

2.แผนการด าเนินการสรุปความถี่ใน

การประชุมและรายงานการประชุมที่

เกี่ยวข้อง 

3.เอกสารแผน/โครงการจัดอบรม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

4.ประกาศนโยบายให้ทุกหลักสูตร

ต้องมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ 

จัดการเรียนการสอนและอ านวยความ

สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความสัมฤทธิผลในการเรยีนรูทุ้กรายวิชา 

1.2มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้

มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา 

ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย 

เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึก

ประสบการณ์ 

1.3มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญในแต่ละรายวิชา และมีการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จเพื่อ

น ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

เป็นส าคัญ 

5.มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ

ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส า คัญในแต่ละรายวิชา 

และมี กา รติ ดตามตรวจสอบ 

ประเมินผลความส าเร็จเพื่อน ามา

ปรับปรุ งการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

6.รายงานส ารวจการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

7.รายงานการประชุมวาระเกี่ยวกับ

การน าเสนอผลการส ารวจฯ 

2.ทุกรายวิชาของทุก

หลักสูตร มีรายละเอียด

ของรายวิชาและของ

ประสบการณ์ ภ าค 

สนาม (ถ้ามี) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาค

ก า ร ศึ ก ษ า  ต า ม ที่

ก า ห น ด ใ น ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชา

ที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาแต่ละ

รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้

เป็นอย่างน้อย 

- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผล

การเรยีนรูเ้มื่อผู้เรยีนได้เรยีนรายวิชาเสร็จ

สิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจาก

การเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้

ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ลักษณะและการด าเนินการ เป็นการ

ระบุค าอธิบายรายวิชา จ านวนช่ัวโมงการ

สอน และการให้ค าปรกึษา 

- การพัฒนาผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีน เป็น

การอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชา

1.เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) 

ทุกรายวิ ชาทุ กหลั กสูตร โดยมี

รายละเอียดตามที่ก าหนดในกรอบ 

TQF 

2.มคอ.2 ของทุกหลักสูตร 

3.มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชา

กอ่นเปิดการเรยีนการสอน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

มุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน 

และการประเมินผลการเรยีนรูใ้นด้านตา่ง  ๆ

ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่

ละคาบเรยีนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่

จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ

การสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการ

เรยีนรูข้องหัวข้อหรอืเนือ้หานั้น ๆ  

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

ระบุเอกสาร หนังสือ ต าราที่ทันสมัยที่ใช้

ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหล่ง

เรี ยนรู้ นอกห้ อง เรี ยนที่ ช่ วยเสริ ม

ประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิง

ปฏิบัติแกผู่้เรยีน 

- การประเมินและปรับปรุงการด า เนิน

การของรายวิชา มีการประเมิน

กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูล

จากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของ

ผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน และจากการ

สังเกตการณ์ เป็นต้น 

2.2อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของ

รายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบ

แรกที่พบผู้เรยีน 

2.3การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา

ให้มีการประเมินทั้ งในระหว่ างภาค

การศึกษา (formative evaluation) และเมื่อ

สิ้ น สุ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า (summative 

evaluation) 

3.ทุกหลักสูตรมีรายวิชา 3.1คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 1.เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ที่ส่ งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และ

การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติทั้ งใน

และนอกห้องเรียนหรือ

จากการท าวิจัย 

 

ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอก

ช้ันเรียน อาทิ จัดให้มีช่ัวโมงปฏิบัติการ

อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือ

โครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ 

รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

3.2จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการ

ขอ งผู้ เ รี ย น ที่ ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และการปฏิบัติ จริ งของผู้ เรี ยนเป็ น

รายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

หรือ มคอ.3และ มคอ.4 ของรายวิชา

อย่ างน้ อย 1 รายวิ ชาในแต่ ละ

หลักสูตรที่มีการสส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ

นอกห้องเรยีนหรอืจากการท าวิจัย 

2.ระบบเว็บรายวิชา (A-Tutor) 

3.มีระบบการรายงานพัฒนาการของ

ผู้ เ รี ย น ที่ ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง

ความสามารถในการเรยีนรูด้้วยตนเอง

และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็น

รายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4 . มี ก า ร ใ ห้ ผู้ มี

ป ร ะสบกา รณ์ ท า ง

วิชาการหรือวิชาชีพจาก

หน่วยงานหรือชุมชน

ภายนอกเข้ามามีส่วน

รว่มในกระบวนการเรียน

การสอนทุกหลักสูตร 

 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงาน

หรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือ

วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการน า

ความรูท้างทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมี

ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การ

ด าเนินการนี้อาจท าโดยเชิญบุคลากร

ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้ง

รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา น า

นักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชม

หน่ วย งานหรื อสถานที่ ภ ายนอก

มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาฝึกงานหรือ

ปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ เป็นต้น 

หลั กฐานที่ แ สดง ให้ เ ห็ น ว่ า มี

บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน เช่น 

จดหมายเชิญรายงานการประชุม 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

เอกสารฝึกงาน เป็นต้น 

5.มีการจัดการเรียนรู้ที่

พัฒนาจากการวิ จั ย 

หรือจากกระบวนการ

จั ดการความรู้ เพื่ อ

พัฒนาการเรียนการ

5.1อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่

รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการ

สอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดย

1.โครงการวิจัยทางการศึกษาที่

คณาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัยเป็น

ผู้ด าเนินการ/เอกสารการจัดการ

ความรู้ทางด้านการเรียนการสอน 

รวมถงึข้อสรุปจากโครงการดังกล่าว 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

สอน การท าวิจัยในช้ันเรียนว่าวิธีการสอนและ

กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการ

ประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน

เหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด 

อย่างไร 

5.2ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ

ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน

ระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาการเรยีนการสอนเป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง 

2.มคอ.3 / มคอ.4 / ค าอธิบายรายวิชา

ที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการเรียน

การสอนที่ เป็นผลมาจากการวิจัย 

หรือการจัดการความรู้ในหลักฐาน

ล าดับที่ 1 

6.มีการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เรียนที่มี

ต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุก

ร า ย วิ ช า  ทุ ก ภ า ค

การศึกษา โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจ

แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

เมื่อสิน้ภาคการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจัด

ให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน

ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมิน

คุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม

ของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

เช่น อุปกรณ์ที่ ใช้ ในห้องเรียน 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 

เป็นต้น น าผลการประเมินความคิดเห็น

ดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชา

ในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการน า

การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมา

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

อย่างไร 

แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อ

คุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (รวม 

2 ภาคการศึกษา) 

7.มี การพัฒนาหรื อ

ปรับปรุ งการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธ์

มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมีการตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท า

หน้าที่ต่อไปนี้ 

1.น ารายงานสรุปผลการประเมินความ

คิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและสิ่ง
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

การสอน  หรื อการ

ประเมินผลการเรียนรู ้

ทุกรายวิชา ตามผลการ

ประเมินรายวิชา 

- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตาม

ข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน

สมบูรณ์ 

- ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่

ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร

ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการ

ประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุง

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุง

ต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึน้ 

- ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับ

การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่ก าลังจะส าเร็จ

การศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการ

อิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่

ก าหนดทุกปีการศึกษา 

- ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง 

หรือปิดหรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร 

ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ

ผู้เรียน / ของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 

/ ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิต

อย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนการเรยีนรู ้เช่น รายงานการ

ประชุมของทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงการ

สอน/การวัดผล เป็นต้น 

2.มีการระบุ ในรายละเอียดของ

รายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า 

มีการน าการประเมินความคดิเห็นของ

ผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการ

เรยีนการสอนอย่างไร 

3. รายงานการติดตาม วิเคราะห์ผล

การด าเนินงานแต่ละรายวิชาและ

ภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค

การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการ

ประเมินของผู้ เรียนและวางแผน

ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอ

การปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับ

ที่สูงขึน้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบณัฑติ (สกอ.)  

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่ งผู้ ส า เร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใ ช้บัณฑิต

คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิต

ตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรอืบริบทของผู้ใช้ และ

อาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์

ความรู้กับการปฏิบัติงานจรงิ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวชิาการการเป็นผู้น าทางความคิด 

โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชงิวิพากษ ์และการน าเสนอผลงาน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงคต์ามความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิตอย่าง

น้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดบัปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

 2. มีการน าผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรยีนที่ส่งเสรมิทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ

ประสงคต์ามความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 3. มีการส่งเสรมิสนับสนนุทรพัยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ

ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ 

 4. มีระบบและกลไกการส่งเสรมิให้นักศึกษาระดับปรญิญาตรแีละ/หรอืบัณฑิตศึกษาเข้ารว่ม

กจิกรรมการประชุมวิชาการหรอืน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่

ประชุมระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 5. มีกิจกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจริยธรรมให้แกน่ักศึกษาระดับปรญิญาตรแีละ/หรอื

บัณฑติศึกษาที่จัดโดยบัณฑติวิทยาลยั 
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เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

ครบ 5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการส ารวจคุณลักษณะของ

บัณฑติที่พงึประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง

น้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตร ีทุกรอบระยะ เวลา

ตามแผนก าหนดการศึกษาของ

หลักสูตร  

1.1คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร

ต้องส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 

ปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในกาปรับปรุง

หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนอความต้องการ

ของผู้ ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยน า

ข้อมูลจากการส ารวจมาบูรณาการ

ร่ วมกั บกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร

ต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ าเป็น และเหมาะสมกับ

สาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต โดยค านึงถึงความทันสมัยของ

หลักสูตรที่ ต้องสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ 

หรอืระดับนานาชาติด้วย  

1.รายงานการประชุม/สัมมนา/

การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ ซึ่งมีผู้ใช้บัณฑิต

ในแต่ ละสาขาวิ ชาเข้ าร่ วม

ป ร ะ ชุ ม / สั ม ม น า / ต อ บ

แบบสอบถามทุกหลักสูตรตาม

รอบแผนก าหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

2.ผลการประเมินบัณฑิตตาม

ม า ต ร ฐ า น TQF แ ล ะ ต า ม

คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ ง

ประสงค์จากผู้ ใช้บัณฑิตทุก

หลักสูตร 

 

2.มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ใน

การปรับปรุงหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การ

วัดผลการศึกษาและสัมฤทธผิล

ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะ

2.1คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมี

การวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้

หลักสูตรและน าข้อมูลจากผลการ

ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมา

ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ

1 . เ อ ก ส า ร ที่ แ ส ด ง ว่ า

คณะกรรมการรั บผิ ดชอบ

หลักสู ตรที่ มี การวิ เคราะห์

ติ ดตามประเมิ นผลการใช้

หลักสูตร และน าข้อมูลจากผล
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

อาชีพและคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พงึประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ประเด็นการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อการศึกษา และการประเมินผล 

2.2คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมี

การวางระบบการประกันคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร 

โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ ก าหนด 

เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือ

เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนใน

ทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมี

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ในลักษณะของการบูรณาการระหว่าง

รายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ ใน

ห้องเรยีนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่ง

การท างานจรงิได้ 

2.3คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมี

การวางระบบการก ากับติดตามการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของ

อาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนักศึกษา มีการประชุม

วิพากษ์การจัดการเรี ยนการสอน 

สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล 

เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุง

ตนเองจากเพื่อนรว่มงาน 

2.4มีการวางระบบการประเมินผลที่

สะท้อนทักษะความสามารถด้านการ

เรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการประเมินตาม

สภาพจริง (authentic assessment)

การส ารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตรโดยเฉพาะประเด็นการ

ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร

ประเมินผล 

2.ตัวอย่าง มคอ.2และ มคอ.3

หรอื มคอ.4ที่มีการปรับปรุงตาม

ผลการส ารวจในเกณฑ์การ

ประเมินข้อที่ 1  

3.รายงานการปรับปรุงหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผลการส ารวจความ

ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต ใน

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

โดยเฉพาะความสามารถในการเรยีนรู้ขั้น

สู ง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่

หลากหลาย สะท้อนความสามารถใน

การปฏิบัติงาน (performance) ของ

ผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้

วิจัยเป็นฐาน 

2.5ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่าง

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรใน

การแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการ

สอน และการแก้ปัญหาร่วมกันส าหรับ

ผู้เรยีนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็น

พิเศษ 

3.มีการส่งเสริมสนับสนุน

ทรัพยากรทั้ งด้านบุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณที่ เอื้ อต่ อการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร

ควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ 

หรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

คุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

3.2หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา

สนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนรูจ้ักแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดท า

เว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มี

การสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้ในรูปของ

การสรา้งชุมชนนักปฏิบัติ (community of 

practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุก

ที่ ทุกเวลา 

1.แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน

วิชาการและการเรียนการสอน 

และเอกสารการด าเนินงานตาม

แผน 

2.แผนงบประมาณและรายงาน

การด าเนินการตามแผนในการ

บริ หารจั ดการหลั กสู ตรที่

เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บการพั ฒนา

คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต ต า ม

ความจ า  เพาะของแต่ ละ

สาขาวิชา 

3.แผนการพัฒนาและบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.รายงานการจัดโครงการ/

กิ จ ก ร รมที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ

อบรม จ านวนผู้เข้าใช้สารสนเทศ

รายวิชาที่เป็น e-learning เป็น

ต้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

5.ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนและการ

แสวงหาความรูข้องนิสิต 

6.มีการจัดท าเว็บไซต์เพื่อให้

นิสิตและอาจารย์มีการสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของ

การสรา้งชุมชนนักปฏิบัติ  

7.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/

คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พัฒนานิสิต 

4.มีระบบและกลไกการส่งเสริม

ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ/

หรือบัณฑิตศึกษาเข้ าร่ วม

กิจกรรมการประชุมวิชาการ

หรื อน า เสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุมระหว่าง

มหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

4.1มี การเผยแพร่ประชาสั มพั นธ์

โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นใน

ที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ให้นักศึกษารับรู ้

4.2มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษา

มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง

ภ าย ในมหาวิ ทย าลั ยห รื อ นอก

มหาวิทยาลัย 

4.3หากเป็นไปได้ อาจมีการก าหนดเป็น

เงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วม

ประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรือ

ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งใน

ระหว่างการศึกษา 

4.4ในระดับช้ันเรียน ผู้สอนมีการฝึก

ทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการ

ให้ที่ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา 

เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้

ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 

1.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โปรแกรมการประชุมวิชาการที่

เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศให้นิสิตรับรู ้

เช่น บันทึกข้อความแจ้งเวียน 

การจัดประชุมวิชาการ, เว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย,เป็นต้น 

2.โครงการจัดประชุม “วิชาการ” 

3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

4.การจัดสรรงบประมาณให้

นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ทางวิ ชาการ หรือน าเสนอ

ผลงานในที่ประชุมระดับชาติ/

นานาชาติ 

5.ในระดับช้ันเรียน ผู้สอนมีการ

ฝึกทักษะการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ สนับสนุนให้นิสิต

ส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุม

วิชาการต่างๆ พิจารณาเรียนรู้
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้

ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 

5 .มี กิ จกรรมเสริ มสร้ า ง

คุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

และ/หรือบัณฑิตศึกษาที่จัด

โดยมหาวิทยาลัย 

5.1มีการจัดหางบประมาณสนบัสนนุการ

จั ดกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ มคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรม

ภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

5.2มีการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้อง

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีการ

ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการ

ประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลการ

เรียน หรือต่อการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา 

1.การจั ดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่

ส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่นิสิต และจัดกิจกรรม

อย่ างต่อเนื่ อง ทั้ งกิจกรรม

ภายใต้หลักสูตรและกิจกรรม

เสรมิหลักสูตร 

2.เอกสารก าหนดเงื่อนไขให้นิสิต

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุ ณธ รรมจริ ย ธ ร รม ขอ ง

หน่วยงาน โดยมีการประเมินผล

ที่ เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งผลการ

ประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญ

ต่อผลการเรียน หรือต่อการ

ส าเร็จการศึกษาของนิสิต 

3.แผนการด าเนิ นกิ จกรรม

พัฒนาศักยภาพนิสิตที่จัดโดย

บัณฑิตวิทยาลัยในปีการศึกษา

ที่ประเมิน  

4.โครงการบรรยายวิชาการ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.ภาพถา่ย/เอกสารกิจกรรมการ

ยกย่องชมเชยประกาศเกียรติ

คุณด้านคุณธรรมจริยธรรมใน

งานต่าง  ๆ

6.โครงการสรรหานิ สิ ตนั ก

กจิกรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณ

ยกย่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของ

คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึง

ควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมที่หน่วยงานจัดให้กับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น

ลายลักษณอ์ักษร 

 2. มีการถา่ยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสรมิตามข้อ 1 ไปยังผู้บรหิาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถงึทั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

 3. มีโครงการหรือกจิกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดใน

ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเปา้หมายวัดความส าเร็จ 

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว

บ่งชี้ และเปา้หมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ

ตัวบ่งชี้ 

 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติ 

หมายเหตุ : 

 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

หรือเข้ารว่มการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึน้ไป) 

 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรม            

หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรอืองคก์ารมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองคก์รกลางระดับชาติทัง้ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม 

สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริ ยธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการก าหนดอัตลักษณ์ของ

นักศึกษาของหน่วยงานหรือ

สอดคล้องกบัของมหาวิทยาลัย 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการฯที่มีการร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการก าหนดพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรมส าหรับนักศึกษา 

2.เอกสารนโยบายหรือประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่ระบุพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา

ที่ต้องการส่งเสรมิ 

3 .ประกาศ / ร ายง านลั กษณะ

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาตามสาขาวิชาชีพ 

2.มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่

พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณธรรม

จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา

และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง

ทั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

มีการประกาศอัตลักษณ์ของ

นักศึกษาให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการฯที่มีการถ่ายทอดหรือ

เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม

จรยิธรรมส าหรับนักศึกษา 

2.ปฏิทินวิชาการของคณาจารย์ที่มี

การระบุพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จรยิธรรมส าหรับนักศึกษา 

3.คู่มือนิสิตที่มีการระบุพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการส่งเสรมิ 

4.ช่องทางการเผยแพร่พฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมส า หรับนักศึกษา

และคณาจารย์ เช่นเว็บไซต์บัณฑิต

วิทยาลัย สื่อสิ่งพิมพ์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

3.มี โครงการหรื อกิ จกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่ก าหนด

ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

มีแผนการด าเนินการโครงการ

หรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

พฤติ กร รมด้ า นคุ ณธ รรม

จริยธรรม และระบุตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

1.เอกสารโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 

โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด

ความส าเร็ จของโครงการหรื อ

กจิกรรม 

2.ประมวลภาพหรือรายงานสรุป

โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จรยิธรรม 

4.มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว

บ่งชีแ้ละเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 

3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ

เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 

ของตัวบ่งชี ้

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ตามแผนจากเกณฑ์มาตรฐานข้อ

ที่ 3 

1.แบบประเมินและรายงานสรุป

โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับนักศึกษา โดย

สรุปผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่

ระบุในเกณฑ์ขอ้ 3 

5.มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่

เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยก

ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

หน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาติ 

มี นั กศึ กษาหรื อกิ จกรรมที่

เก่ียวกับนักศึกษาได้รับรางวัล

ระดับชาติ  

1.ใบประกาศเกียรติคุณ/ภาพถ่ายของ

นิสิตที่ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่อง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน

หรอืองคก์รระดับชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 : คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 

  ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ(สมศ.2) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปกีารศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ 

Thai Qualification Framework for Higher Education) หมายถงึ คุณลักษณะของบัณฑติระดับปรญิญา

ตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ

โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคต์ามที่มหาวิทยาลยัก าหนด คลอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คอื 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชพีที่ประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการ   

ของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 กรณีที่เป็นวิชาชพีที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑติที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 

ด้าน ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 

วิธกีารค านวณ 

ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5 ) 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และ

ในเชิงคุณภาพคลอบคลุมทุกคณะอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ

การศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
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 1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ที่มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามที่เผยแพร่โดย 

สมศ. 

 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คอื ผู้ใชบ้ัณฑติ หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑติเข้าศึกษาต่อ 

 3. ข้อมูลผลการด าเนินงานดา้นการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมลูดา้นการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา(CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.) 

 4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทัง้ 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ขอ้มูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีั้งหมด  

2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททัง้หมด 

3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ทั้งหมด 

4.จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีี่ได้รับการ

ประเมิน 

5.จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาโทที่ได้รับการ

ประเมิน 

6.จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการ

ประเมิน 

1.รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มี

ต่อคุณภาพของบัณฑติปรญิญาตร ีโท และ

เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิจากสถาน

ประกอบการผู้ใชบ้ัณฑติ หรือสถาบันที่รับ

บัณฑติเข้าศึกษาตอ่ 

2.ตัวอย่างแบบส ารวจ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ (สมศ.3) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจั ย

ส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด 

ความสามารถด้านการคิดเชงิวิพากษก์ารน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาใน

ฐานะนักวชิาการและนักวชิาชีพขัน้สูง 

 ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลงานของวิทยานิพนธ์ 

หรือสารนิพนธ์ที่ตีพมิพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่ 

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัด

ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวิจัย ที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยุ่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI) หรือวารสารวชิาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บความจาก

ผลงานวิจัย ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ที่ปราก าในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 

Science (Science Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Hurnanities Citation Index) 

หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวชิาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

 

วิธกีารค านวณ 

 

ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา

โท X 100 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโททั้งหมด 

หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เทา่นัน้ 
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เกณฑ์การประเมนิ 

 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจยัที่ตีพิมพ ์ดงันี้ 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพมิพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 มีการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceeding) ที่ได้รับ

การยอมรับในสาขา 

0.75 มีการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(proceeding) 

หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI หรือ

วารสารวชิาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรอืใน

ระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ ดงันี้ 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ท่ีเผยแพร่ 

0.125 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.50 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

0.75 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 

*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารว่มพิจารณา

ด้วย 

หมายเหตุ : 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 

South East  Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 

ฟิลิปปนิส์ สิงคโปร ์ ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการพาะระหว่าง

ประเทศกับประเทศอื่น เช่นความรว่มมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาวเป็นต้น 

 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 

ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงใน

ต่างประเทศ 
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 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ     

(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซยีน)  

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางคเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 25 เทา่กับ 5 คะแนน  

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ หรอืสารนิพนธ์ที่ตีพมิพ์ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรอืนานาชาติราย

ปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือ

สารนิพนธ์หรอืสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรอืรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ 

คา่น้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิน้ 

 2. จ านวนและรายชื่อผลงานสรร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของส าเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาโทที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติหรือระดับนานาชาติพร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร ่

ชื่อหน่วยงานหรือองคก์ร พรอ้มทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน

และคา่น้ าหนักของการเผยแพรผ่ลงานแต่ละชิน้ 

 3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 

ทั้งหมด 

1.รายงานสรุปจ านวนผลงานของผู้ ส า เร็ จ

การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ ตามรอบปีปฏิทิน จ าแนกตามค่า

น้ าหนักคุณภาพของแต่ละหน่วยงานที่ผลิต

บัณฑติระดับปรญิญาโท 

2.ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรอืเผยแพร ่(สมศ.4) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัย

ส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด 

ความสามารถด้านการคิดเชงิวิพากษก์ารน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญา ใน

ฐานะนักวชิาการและนักวชิาชีพขัน้สูง 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก การ

ประชุมวิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ  จัด

ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย 

ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการ(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือ

คณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยุ่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI) หรือวารสารวชิาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บความจาก

ผลงานวิจัย ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ที่ปราก าในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมุลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 

Science (Science Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Hurnanities Citation Index) 

หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวชิาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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วิธกีารค านวณ 

 

ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก X 100 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาเอกทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจยัที่ตีพิมพ ์ดงันี้ 

คา่น้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.75 มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสารSJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด

อยู่ในควอไทล์ที3่หรอื4(Q3หรอืQ4)ในปีลา่สดุใน subjectcategoryที่ตีพิมพ์หรอืมีการ

ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด

อยู่ในควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลี่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพห์รือ

มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และ 

Scopus 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ ดงันี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ

0.50 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

0.75 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเชียน 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 
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*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารว่ม

พิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 

East Asian Nations)มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า 

ฟิลิปปนิส์ สิงคโปร ์ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศกับ

ประเทศอื่นการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 

(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร ่         

ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย     

5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซยีน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 50 เทา่กับ 5 คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก      

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรอืนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา 

พรอ้มชื่อเจา้ของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรอืรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ ที่ตีพิมพ์ คา่น้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิน้ 

 2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทั้งหมด 

2.ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก 

1.รายงานสรุปจ านวนผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือ เผยแพร่  ตามรอบปีปฏิทิน

จ าแนกตามค่าน้ าหนักคุณภาพของแต่ละ

หน่วยงานที่ผลิตบัณฑติระดับปรญิญาเอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14) 

ชนิดของตวับ่งชี ้: ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:  

 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจาก

ความส าเร็จของบัณฑติวิทยาลัยในการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒแิละต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การพิจารณา 

 ก าหนดคา่น้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

                  วุฒิการศึกษา 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

วิธกีารค านวณ   

คา่ดัชนีคุณภาพอาจารย ์ค านวณดังนี้ 

ผลรวมถว่งน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้คา่ดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่า เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 

 2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาโดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ

การศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ  

หมายเหตุ : การคิดคะแนนกรณสีาขาวิชาการ/วิชาชีพ  
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 คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ 

สกอ.และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบเท่าปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ์กพ. 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนบุคลาการสายวิชาการทั้งหมด 

2 . ผล รวมตามค่ าน้ า หนั กก า รพัฒนา

คณาจารย์ 

1.รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปี

การศึกษาที่ประเมิน จ าแนกตามตามคุณวุฒิและ

ต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละหน่วยงานที่มีต าแหน่ง

อาจารย์ 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

หลักการ 

 การด าเนินงานด้านกจิการนักศึกษาเป็นกจิกรรมที่มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริม

เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑติที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น ตาม

หลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษา

และศิษย์เกา่ ซึ่งหน่วยงานจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 

และศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษา ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนส่งเสรมิจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนารา่งกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐาน

มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 5. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 6. มาตรฐานกจิการนักศึกษา พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 7. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบง่ชี้ คอื 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบรกิารด้านขอ้มูลขา่วสาร (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบรกิารด้านข้อมูลขา่วสาร (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

 บัณฑติวิทยาลัย ควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เกา่อย่างครบถว้น โดยเฉพาะ 

ในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้

ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืม

การศึกษา  แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกบัณฑิตวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ(3) 

การจัดโครงการ เพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เกา่ในรูปแบบต่างๆ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการจัดบรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชี้วติแกน่ักศึกษา 

 2. มีการจัดบรกิารข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา  

 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

 4. มีการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า  

 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 

 6. มีผลประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 7. มีการน าผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบรกิารที่สนองความตอ้งการของนักศึกษา 

 หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรอืมหาวิทยาลัยทีย่ังไม่มศีิษย์เกา่ถอืว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานข้อ 4   

และ ขอ้ 5 โดยอนุโลม 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 
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คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการจัดบริการให้ค าปรึกษา

ทางวิชาการและแนะแนวการ

ใช้ชีวติแกน่ักศึกษา 

1.1บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมูล

นักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพ

ทั้งทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการ

เรยีนข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่บัณฑิต

วิทยาลัยสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามี

ปัญหา 

1.2หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่ เหมาะสม

ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่

ท าให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้

ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาใน

ความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่าง

อาจารย์ทั้ งที่ เป็นทางการหรือไม่ เป็น

ทางการ เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับ

นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่ม

ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการ

ให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาใน

รูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการ

แกป้ัญหา 

1.3หน่ วยงานระดับคณะหรือระดับ

มหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามี

หน่วยให้บริการหรือให้ค าปรึกษาส าหรับ

นักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่

คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้

บรกิารตลอดเวลาอาจมีการจัดบริการสาย

ด่วน (hotline) ส าหรับให้ค าปรึกษาหรือให้

ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติ

และต้องการความช่วยเหลือด่วน และมี

ระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์

1.ข้อมูลด้านสุขภาพทางกายและทางจิต 

ข้อมูลด้านการเรียนข้อมูลด้านครอบครัว 

และข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถ 

ติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหาได้ 

2.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ

เอกสาร/รายงานสรุปรายชื่ออาจารย์ที่

ปรกึษาในระดับภาควิชา/สาขาวิชา 

3 รายงานสรุปสั ดส่ วนอาจารย์ต่ อ

นักศึกษา ระดับภาควิชา/สาขาวิชา 

4.รายงานการประชุมระหว่างอาจารย์ที่

ปรกึษา เพื่อส่งต่อข้อมูลให้อาจารย์ผูส้อน 

5.แผนหรือตารางการจัดบริการให้

ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวติแกน่ักศึกษา 

6.แผนการจัดกจิกรรม/โครงการเพื่อบริการ

ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใช้ชีวติแกน่ักศึกษา 

7.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรื อ

ผู้ รับผิดชอบหรือหน่ วยให้บริการให้

ค าปรกึษาส าหรับนักศึกษา 

8.ช่องทางหรือวิธีการให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษา เช่น ระบบe-counseling โทรศัพท์

บรกิารสายด่วนการให้ค าปรึกษาแบบ walk 

in 

9.บันทึก/เอกสาร/รายงานสรุ ปการ

ให้บรกิารค าปรกึษาหรือให้ความช่วยเหลือ

นักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการ

ความช่วยเหลือด่วน โดยมีรายละเอียด

ได้แก่ วัน เวลา ชื่อนักศึกษา(code) เบอร์

ติดต่อ ภาควิชาเรื่อง แนวทางแก้ปัญหา 
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IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ที่ปรกึษาส่งนักศึกษามารับบรกิาร 

1.4มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยัง

โรงพยาบาลหรอืหน่วยให้บรกิารเฉพาะทาง

ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกิน

ความสามารถของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะ

ดูแลได้ 

1.5ผู้ เก่ียวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมี

ระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไข

ปัญหาของนักศึกษาได้ส าเร็จ 

1.6มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือ

บุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษา

เป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือ

รว่มกัน 

1.7มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับครอบครัวของ

นักศึกษาเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของ

นักศึกษา 

1.8มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง

ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ

ให้บรกิาร 

การนัดหมาย การติดตามผลการให้

ค าปรกึษา วันยุติการให้ค าปรกึษา เป็นต้น 

10.บันทึก/เอกสารการส่งตัวในกรณีที่

อาจารย์ที่ปรกึษาส่งนักศึกษามารับบรกิาร 

11.รายงานการจัดประชุม/สัมมนาพัฒนา

อาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบในการ

ดูแลนักศึกษา 

12.เอกสารความร่วมมือเครือข่ายการให้

ความช่วยเหลือแกน่ักศึกษารว่มกัน 

13.รายงานการจั ดประชุมเพื่ อสร้ าง

ความสัมพันธ์ระหว่ างหน่ วยงานกับ

ครอบครัวของนักศึกษา 

14.ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ

ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บ

บอรด์/อีเมลล์ สายด่วน และอื่น  ๆ

2.การจัดบริการข้อมูลข่าวสาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

2.1บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ ส าหรับ

ประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา 

ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสาร

วิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ 

2 . 2 มี ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ห รื อ

1.เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูล

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัคร

งาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่

เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษา

จ าเป็นต้องรู้ 

2.ช่องทางการประกาศข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น บอร์ด 
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คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงการให้บริการ 

2.3มีระบบการติดตามประเมินผลการ

ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร   

เว็บไซต ์

3.ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง

ได้ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ

ให้บริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษา  เ ช่น  กล่องรับความ

คิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน 

และอื่นๆ 

4.ร า ย ง า นส รุ ป ก า รติ ด ต า ม แล ะ

ประ เมิ นผลการ ให้ บ ริ ก า รข้ อมู ล

ข่าวสาร 

3.การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพแกน่ักศึกษา 

3.1มีการประสานงานกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

เ พื่ อ เ ป็ น แ ห ล่ ง ดู ง า น แ ห ล่ ง ฝึ ก

ประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการ

ติดตามประเมินคุณภาพของความเป็น

แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ข อ ง แ ห ล่ ง ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อน ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียม

แหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่

เหมาะสมต่อไป 

3.2มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ

กิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพื่อฝึก

ทักษะประสบการณ์การท างานรว่มกัน 

3 . 3 มี ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ห รื อ

ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

3.4มีระบบการติดตามประเมินผลการ

ฝึกประสบการณว์ิชาการและวิชาชีพ 

1 . แ ผ น ก า ร จั ด เ ต รี ย ม แ ห ล่ ง ฝึ ก

ประสบการณท์างวิชาชีพแก่นักศึกษา 

2. เอกสารหลักฐานที่ เสดงถึงการ

ประสานงานหรือ โครงการความ

ร่วมมือของหน่วยงานกับองค์กร ต่างๆ 

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น

แหล่งดูงานหรือแหล่งฝึกประสบการณ์

ของนักศึกษา 

3.รายงานสรุปผลการติดตามประเมิน

คุณภาพของแหล่งเรยีนรู ้หรือแหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเพื่อน ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียม

แหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่

เหมาะสมในปีต่อไป 

4.รายงานการจัดกิจกรรมวิชาการ 

หรือกิจกรรมทางสังคม เพื่อฝึกทักษะ

ประสบการณก์ารท างานรว่มกัน 

5.ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง

ได้ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ

พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพของนักศึกษา เช่น กล่องรับ
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คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สาย

ด่วน และอื่นๆ 

6.สรุปผลการติดตามประเมินผลการ

ฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

ของนักศึกษา 

4.มี การจั ดบริ การข้ อมู ล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์

เกา่ 

4.1บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

และมีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

เว็บไซต์ จดหมายข่าว ส าหรับเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า 

เช่น ข้อมูลกจิกรรมการประชุมวิชาการ การ

สัมมนาความรู้ ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่ง

ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 

ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

4.2มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับ

กจิกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์เป็นระยะๆ  

4.3เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม

ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

การท าวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะ

ของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าว

นอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่

ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้าง

เครื อข่ ายความสัมพั น ธ์ ร ะหว่ า ง

นักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว ยัง

ท าให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้

วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 

4 . 4 มี ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ไ ด้ ใ ห้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ

1.ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ประกอบด้วย

ข้อมูลประวัติศิษย์เก่า ประสบการณ์

การท างาน การได้รับรางวัลอื่นๆ 

2 . เ อกสาร  ข้ อมู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น

ประโยชน์กับศิษย์เก่าเช่น กิจกรรมการ

ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้

ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุน

วิจัยการรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

3.ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ได้แก่ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์จดหมายข่าว

ออนไลน์ ป้ายไฟวิ่ง ประกาศ แผ่นพับ

สื่อสิ่งพิมพ์ SMS และอื่นๆ 

4.ชอ่งทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ขอ้เสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ให้บริการ 

5.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความรู้และประสบ-การณ์ให้

ศิษย์เกา่ 

5.1มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและ

วิ ช า ชี พ เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์ส าหรับศิษย์ เก่าเป็น

ระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่า

รับรู้ 

5 . 2 มี ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ไ ด้ ใ ห้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรม

เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์

วิชาการและวิชาชีพ 

1.แผนกิจกรรมพัฒนาความรู้หรือ

ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับศิษย์

เก่า 

2.รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการทาง

วิชาการและวิชาชีพที่จัดขึ้น โดยระบุ

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่า 

3.ช่องทางการส่งข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรม/โครงการทางวิชาการและ

วิชาชีพผ่านทางจดหมาย/SMS/อื่นๆให้

ศิษย์เกา่รับรู้ 

4.ชอ่งทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ขอ้เสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงกิจ กรรมเพื่อพัฒนา

ความรู้และประสบการณ์วิชาการและ

วิชาชีพของศิษย์เกา่  

6.มีผลการประเมินคุณภาพของ

การให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อ

ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5 

6 . 1 ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น

มหาวิทยาลัยระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ 

หรือมหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม

ประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่

นักศึกษาและศิษย์ เก่า  มีการ

มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมิน

และระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการทุกด้าน และน าเสนอผลการ

ประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหาร

ระดับคณะ มหาวิทยาลัย 

6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ใน

ระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

จึงจะถอืว่ามีการบรกิารที่อยู่ในระดับดี 

1.เอกสารที่แสดงถึงผู้รับผิดชอบ/ค าสั่ง

แต่งตั้งในการประเมิน และระยะเวลา

ในการประเมิน 

2 .แบบประ เมิ นคุณภาพของการ

ให้บริการทุกด้าน 

3.รายงานสรุปการประเมินคุณภาพ

ของการให้บริการทุกด้าน 

4.รายงานการประชุม/รายงานสรุปการ

น าเสนอผลการประเมินแก่ผูร้ับผิดชอบ 

และผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

หากผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน (ต่ ากว่า 3.51 คะแนน) ให้

ท าการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา 

อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง

การให้บริการ ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้

นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมใน

การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 

7.มีการน าผลการประเมิน

คุณภาพของการให้บรกิารมาใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จั ดบริ การที่ สนองความ

ต้องการของนักศึกษา 

7.1น าผลการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุก

ระดับและมีการจัดท าแผนพัฒนา

ปรบัปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการ

บรกิารในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่

ก าหนด 

7.2มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ

แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมิน

คุณภาพของการให้บริการทุกด้านตาม

แผนที่ก าหนด 

7.3มีการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา 

และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ในบริการที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ทุก

ด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา

ระบบการให้บริการในระยะต่อไป 

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุก

ระดับ 

2.แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

3.รายงานสรุปการปรับปรุงพัฒนาการ

ให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

และประเมินคุณภาพของการให้บริการ

ทุกด้านตามแผนที่ก าหนด 

หมายเหตุ :  

 1. เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการ

อนุมัติให้ความเห็นชอบจากผูบ้ริหารหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

 2. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป   

จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือมีการบริการที่อยู่ในระดับที่ดี หากผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ 
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ปัญหาอุปสรรค  เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี ้ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรอืศิษย์

เก่ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

 บัณฑติวิทยาลัยต้องสง่เสริมให้มกีารจัดกจิกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถว้น 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยหน่วยงานและโดยองค์กร

นักศึกษา เป็นกจิกรรมที่ผูเ้ข้ารว่มจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รา่งกาย และ

คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม 

จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจน

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. บัณฑติวิทยาลัยจดัท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสรมิผลการเรียนรูต้าม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

 2. มีกิจกรรมให้ความรูแ้ละทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

 3. มีการส่งเสรมิใหน้ักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปรญิญาตร ีและอย่างน้อย 2 ประเภท

ส าหรับระดับบัณฑติศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี ้ 

  -กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ์   

  -กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ  

  -กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

  -กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

  -กจิกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสรา้งเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัและระหว่าง

มหาวิทยาลยั และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา 
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คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
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IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 

1.1หน่วยงานระดับคณะหรือ

มหาวิทยาลั ยมี การก าหนด

แผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา ที่ ชัดเจน 

นอกเหนื อจากการพั ฒนา

นักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามรายวิชาใน

หลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดย

มหาวิทยาลัย หรือจัดโดยองค์กร

นักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้

มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และ

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 

1 . 2 มี ก า รก า หนดตั ว บ่ ง ชี้

ความส าเร็จของการจัดกิจกรรม

ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า

ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลักตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัว

บ่งชี้ เฉพาะ (ถ้ามี ) ที่

นอกเหนือจากกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล

1.ค าสั่ งแต่ งตั้ งหรื อมอบหมาย

คณะกรรมการคณะท างานที่ปรึกษา 

ส่ งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาตาม TQF 

2.แผนการจั ดกิ จกรรมพัฒนา

นั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา 

ครอบคลุมสาระผลการเรียนรู้ตาม

กรอบ TQF อย่างครบถว้น 

3.จ านวนและรายชื่ อกิ จกรรม/

โครงการระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ทั้งที่จัดโดยหน่วยงาน

และที่จัดโดยองค์กรนักศึกษา แยก

ตามประเภทกจิกรรม 

4.หลักฐานที่แสดงถึงการจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา เช่น งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ อื่น  ๆ

5.เอกสาร ประกาศ กฎระเบียบ 

หลักเกณฑ์ นโยบายของบัณฑิต

วิทยาลัย เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัด

กจิกรรมนักศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับ

การพัฒนาจากการท ากจิกรรม 

2.มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษา

แกน่ักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา

ด้านการประกันคุณภาพ และ

ก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาระบุ

ตัวบ่ งชี้ความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน วิธีการประเมิน

คุณภาพในโครงการหรือกิจกรรม

ที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการ

สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 

1.รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/

โครงการการพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อม

ภาพถ่ ายหรือรายชื่ อผู้ เข้ าร่ วม

กจิกรรม 

3.มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน า

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

ไปใ ช้ ในการจั ดกิ จกรรมที่

ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่าง

น้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม

ต่อไปนี ้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม

คุ ณลั ก ษณะบั ณฑิ ตที่ พึ ง

ประสงค ์   

-กิ จกรรมกีฬาหรื อการ

ส่งเสรมิสุขภาพ  

-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรมและจรยิธรรม 

-กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม

ศิลปวัฒนธรรม 

 

3.1ส าหรับการจัดการศึกษา

ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมการ

จัดท าแผนการจัดกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 

ประเภทจากประเภทกิจกรรม

ต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ 

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม

สุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

จรยิธรรม กจิกรรมส่งเสรมิศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยควรมี

กจิกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 

3.2การจัดกิจกรรมของนักศึกษา

ทั้ งในระดับปริญญาตรีหรื อ

บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้อง

จั ดท าข้ อเสนอโครงการให้

ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่

1.แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นั กศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษาที่

ด าเนิ นการโดยนั กศึ กษาระดั บ

ปริญญาโทหรือเอก อย่างน้อย 2 

ประเภท โดยควรมีกิจกรรมวิชาการ

รวมอยู่ด้วย 

2.เอกสารข้อเสนอโครงการของ

นักศึกษาที่ ให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ 

(อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจกรรม

นั กศึ กษ า ) โ ด ยประกอบด้ ว ย 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้

ความส าเร็ จของกิ จกรรมที่ จั ด 

ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

และวิธีการประเมินความส าเร็จ  และ

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ของกิ จกรรมก่ อนหน้ านี้ มาใ ช้

ประกอบการจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมใหม่ 

3.เอกสารหลั กฐานที่ แสดงว่ า

ผู้รับผิดชอบมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ปรกึษา หรอืฝ่ายกจิการนักศึกษา

ของมหาวิ ทยาลั ย ) โ ดยมี

ค าอธิบายเกี่ยวกับระบบประกัน

คุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

ประกอบด้วยสาระส าคัญ ได้แก ่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัว

บ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่

จัด ลักษณะของกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการ

ประเมินความส าเร็จ และมีการ

ติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน

ของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้

ประกอบการจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมใหม่ 

3.3ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูล

ป้อนกลับแก่นักศึกษาในการ

ปรั บปรุ งพัฒนาการจั ดท า

ข้ อเสนอโครงการที่ ถู กต้ อง

เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของ

กา รป ร ะ กั น คุ ณภ าพก า ร

ปฏิบัติงาน 

แก่ นั กศึ กษา ในการปรั บปรุ ง

พัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการที่

ถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะในส่วน

ของการประกั นคุ ณภาพการ

ปฏิบัติงาน เช่น ร่องรอยการขีดเขียน

ของการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ก าหนดตัวบ่ งชี้ความส าเร็จของ

กิ จกรรมหรื อวิ ธี การประเมิ น

ความส าเร็จของโครงการ 

4.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

โครงการแต่ละโครงการ 

5.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

แยกตามประเภทกจิกรรม 

4.มีการสนับสนุนให้นักศึกษา

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

รว่มกัน 

4.1บัณฑิตวิทยาลัยให้นักศึกษา

เสนอแผนการจัดกิจกรรมการ

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

ภายในมหาวิทยาลัย และให้การ

สนั บสนุ นการจั ดกิ จกรรม

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

ท างานในรูปแบบต่าง ๆเช่น 

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM: 

knowledge management) การให้

นั กศึ กษาน า เสนอผลการ

1.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

ท างานของนักศึกษาในรูปแบบต่าง  ๆ

เช่น กจิกรรมการจัดการความรู้ 

2.เอกสาร/รายงานสรุปการประชุม

ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม

การท ากจิกรรมรว่มกันของนักศึกษา 

3.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้

งบประมาณหรือทุนสนับสนุนการจัด
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ด าเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่

ประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอื่น

รับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน

เรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บวิ ธี การวาง

แผนการท างาน การพัฒนาตัว

บ่งชี้ความส าเร็จ การประเมิน

ความส าเร็จ 

4 .2 ในระดั บมหาวิ ทยาลั ย 

อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการ

นักศึกษา ควรมีการประชุมกับ

มหาวิทยาลัยภายนอก เพื่อ

ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกัน

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง

มหาวิทยาลัย และส่งเสริมการ

สร้ างเครื อข่ ายการพัฒนา

คุณภาพของนักศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย

ควรให้ ทุ นสนั บสนุ นการจั ด

กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย

ด้วย 

4.3ในแต่ละปี บัณฑิตวิทยาลัย

อาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้

นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมี

ก า ร จั ด เ ว ที ห รื อ ก า ร

ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ที่ ได้จากการท า

กิจกรรม หรือน าเสนอผลการจัด

กิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย 

ร ว ม ทั้ ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์ในการใช้ระบบการ

ประกั นคุณภาพในการจั ด

กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

อื่น  ๆเช่น เว็บไซต์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

กจิกรรมของนักศึกษา 

4.4อาจมีการรว่มมือกันเพื่อสร้าง

ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการ

พั ฒน านั ก ศึ กษ า ร ะ ห ว่ า ง

มหาวิทยาลัย มีการรวมตัวกัน

เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อ

เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม

นักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจ

เป็ นการท างานร่ วมกันของ

อาจารย์และนักศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัย 

5.มีการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1บัณฑิตวิทยาลั ยมี ระบบ

ติ ดตามประเมิ นผลการจั ด

กจิกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม

ตัวบ่งชีท้ี่ก าหนด 

5.2 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้

นักศึกษาจัดท ารายงานผลการ

จัดกิจกรรม และน ารายงานผล

การจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ 

เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรม

และผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาใน

แต่ละรอบปี 

5.3บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตาม

ประเมินความรู้ความเข้าใจ และ

การประยุกต์ใช้ระบบประกัน

คุณภาพในการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา จากรายงานผลการจัด

กจิกรรมของนักศึกษา 

5.4บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยมี การ

วิ เคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ

1.รายงานสรุปการติดตามประเมินผล

การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนการ

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

2.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/

โครงการแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที่

จัดโดยหน่วยงานและที่จัดโดยองค์กร

นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

3.รายงานสรุปผลการสังเคราะห์

ภาพรวมของกิจกรรม/โครงการ และ

ผลที่เกดิขึน้กับนักศึกษาในแต่ละรอบ

ปี ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานและที่จัดโดย

องคก์รนักศึกษา 

4.รายงานสรุปผลการติดตามประเมิน

ความรู้ ความ เข้ า ใจ  และการ

ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพใน

การจัดกิจกรรมของนักศึกษา จาก

รายงานผลการจัดกิจกรรมของ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

นักศึกษา เพื่อจัดท าแผนการจัด

กจิกรรมนักศึกษาในปีต่อไป 

นักศึกษา 

5.เอกสารสื่ อสิ่ งพิ มพ์ เกี่ ยวกั บ

กจิกรรมนักศึกษา 

6 มีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6.1บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าผล

การประเมินความส าเร็จของการ

จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

และผลการวิ เคราะห์จุดแข็ ง

จุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการ

พัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โ ด ย เ ฉพาะกา รวิ เ ค รา ะห์

คุณลักษณะของนักศึกษาตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้าน

ที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 

6.2บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอผล

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และ

มีการระดมความคิดในการ

พัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่าน

กจิกรรมนักศึกษา 

1.รายงานการประชุมที่มีการน าเสนอ

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/

โครงการพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร

หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

2.แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

จัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับ

ผลการประเมินในเกณฑ์ขอ้ 5 

3.รายงานผลการพัฒนาผลการด า 

เนินงานแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

การจัดกจิกรรมนักศึกษา 

หมายเหตุ :  

 1. เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการ

อนุมัติให้ความเห็นชอบจากผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

 2. คุณภาพของบัณฑติทุกระดับคุณวุฒแิละสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูท้ี่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน 

  -ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

  -ด้านความรู ้ 

  -ด้านทักษะทางปัญญา  

  -ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

  -ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวจิัย 

 

หลักการ 

 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการใน

พันธกจิด้านนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ผล

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์

จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและ

กลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วม

ในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ 

ของมหาวิทยาลัย และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ

เผยแพร่อย่างกวา้งขวาง 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐาน

มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 

 4. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 

 5. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้  
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จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์(สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์(สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ า (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)  

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 : งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 : ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์(สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

บัณฑติวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว

ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้

ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย  การ

ส่งเสริม  และพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณต์่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน

การวิจัยของบัณฑติวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคก์ับการจัดการเรยีนการสอน 

 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแกอ่าจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า 

 4. มีการจัดสรรงบประมาณของบัณฑติวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต

วิทยาลัย อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

  -ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา 

และสนับสนุนการวิจัยฯ 

  -ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

  -สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวจิัย 

  -กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรา้งสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถว้นทุกประเด็น 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของบัณฑติวิทยาลัย 
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 8. มีระบบและกลไกเพื่อสรา้งงานวิจยัหรือสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจาก

สภาพปัญหาของสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของทอ้งถิ่นและสังคมและด าเนนิการตามระบบ

ที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการ

ด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ 

4 หรือ 5 ข้อ ตาม

เกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนนิการ 

ครบ 7 ข้อ ตามข้อ

เกณฑท์ั่วไป และ

ครบถว้นตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเตมิ

เฉพาะกลุ่ม 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มี ระบบและกลไกบริ หาร

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 

1.1บัณฑิตวิทยาลัยควรวางแนวทาง 

ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน

ก าหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลที่รับผิดชอบและมีงบประมาณ

สนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรคอ์ย่างเพียงพอในการบรหิาร

ควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม 

ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ

เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการ

วิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย 

1.2การบริ หารงานวิ จั ยและงาน

สร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จควร

จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหาร

งานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือ

ศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถด าเนินการ

วิจัยหรอืผลิตงานสรา้งสรรคไ์ด้อย่างมี

1.เอกสารแสดงถึงการมีระบบ

บริ หารงานวิ จั ยหรื อ งาน

สรา้งสรรคข์องหน่วยงาน เช่น มี

นโยบายเกี่ ยวกับงานวิจัยมี

แผนงานนวิจัยที่ด าเนินการใน

คณะกรรมการระดับหน่วยงาน 

หรือมีคู่มือวิจัย หรือก าหนด

แนวทางในการเสนอขอรับทุน

วิจัยและประกาศให้ทราบโดยทั่ว

กัน 

2.ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลที่รับผิดชอบในการบรหิาร

งานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.หลักฐานแสดงการจัดสรร

งบประมาณสนั บสนุ นการ

บริหารงานวิจัยและทุนวิจัยของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการ

จัดสรรทุนวิจัยนอกจากนั้นอาจจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของ

นักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุน

นักวิจัยหลังปรญิญาเอกให้ปฏิบัติงาน

ในกลุ่มหรอืศูนย์วจิัย เป็นต้น 

4.หลั กฐานระบบการสร้ าง

แรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยก

ย่อง การให้รางวัลหรือการให้

ผลตอบแทนส าหรับนักวิจัยที่มี

ผลงานดีเด่น 

5 . ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ต า ม

ประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนในที่ประชุมระดับหน่วยงาน 

และรายงานการปรั บปรุ ง

แผนการบริหารงานวิจัยของ

หน่วยงาน 

2.มีการบูรณาการกระบวน-การ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ

จัดการเรยีนการสอน 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรค์กับกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน เช่น 1) การก าหนดให้

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน

ทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การก าหนดให้

นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ท า

โครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การ

ก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟัง

การบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผล

ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ 

หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 

professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัด

ให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ

แสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุม

การเสนอผลงานวิ จั ยและงาน

1.มี การก าหนดโครงการ/

กิ จ ก ร รมกา รบู รณากา ร

กระบวนการวิ จั ยหรื องาน

สร้างสรรค์กับการจัดการเรียน

การสอนไว้ในแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย 

2.หลักฐานแสดงการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมการบูรณา

การกระบวนการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์กับการจัดการเรียน

การสอน 

3.หลักฐานแสดงการน าผลลัพธ์

ที่เกิดจากงานวิจัยไปเป็นส่วน

หนึ่งของเนื้อหาในการจัดการ

เรยีนการสอน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

สรา้งสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) 

การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่

เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของ

เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 

เป็นต้น 

3.มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ

วิจัยหรืองานสร้าง-สรรค์และให้

ความรูด้้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า 

 

3.1จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแล

อาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์

ก าลังคนวางแผน และรับเข้าบุคคล 

(ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและ

ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

กับจุดเน้นด้านการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของบัณฑิตวิทยาลัย ท า

การก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ 

และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย

หรอืงานสรา้งสรรค ์และตีพมิพ์ผลงาน

ในวารสารหรอืจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับ

การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

โดยก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่

ต้องปฏิบัติ 

3.2พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่ าน

ก ร ะ บ วนก า รที่ เ ห ม า ะ สมกั บ

ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล 

กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการ

ฝึกอบรม การท างานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์โดยได้รับการแนะน าหรือ

การรว่มทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การ

เข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้

ค า ปรึ กษาวิ ทย านิ พนธ์ ร ะดั บ

บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การ

ส่งเสริมให้มี โอกาสไปท างานใน

1.หลักฐานแสดงการส่งเสริมให้

อาจารย์ท างานวิจัยและตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยเช่น การจัด

อบรมการน าเสนอผลงาน การ

จัดพี่เลีย้ง เป็นต้น 

2 .หลั กฐานแสดงการจั ด

โครงการ/กิจกรรมอบรมให้

ความรู้ด้านการวิจัยและความรู้

ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย

และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่

อาจารย์  เ ช่ นโครงการให้

ค าปรกึษา (คลินิกวิจัย) 

3 . ห ลั ก ฐ า น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะท างานเพื่อให้ค าปรึกษา

และช่วยเหลือหรือเป็นพี่เลี้ยงใน

การท างานวิจัยของอาจารย์ใหม่

หรือมีประสบการณ์การท าวิจัย

น้อย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัย

กับนักวิจัยช้ันน านอกมหาวิทยาลัยทั้ง

ในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่

ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่

มีคุณคา่  

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพที่สุด คือ การส่งเสริม

การท างานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วย

นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง 

นักวิจัยหรอืนักศึกษาหลังปรญิญาเอก 

และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย 

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถท างานวิจัยอย่าง

ลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของ

นักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

แก่อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจน

จัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตาม

โดยเครง่ครัด 

3.4สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การ

ยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการ

ให้รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงาน

ดีเด่น การจัดบรรยากาศและการ

บริการต่ างๆในมหาวิทยาลั ยให้

เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัย

และผลิตงานสรา้งสรรค ์เป็นต้น 

4.มีการจัดสรรงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัย

หรอืงานสรา้งสรรค ์

 ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การ

แสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท า

ได้ยาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควร

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย

หรือผลิตงานสร้ างสรรค์ เพื่ อให้

1.หลักฐานแสดงการจัดสรร

งบประมาณของหน่วยงานเพื่อ

เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานที่

สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอ

โครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป  

 ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอกนั้น มหาวิทยาลัย

อาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น การ

จัดให้มีขอ้มูล รายละเอียด และเงื่อนไข

ของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุน

ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่

อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจ

จัดให้มีคณะผู้เช่ียวชาญเป็นพี่เลี้ยง

ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของ

อาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยัง

แหล่งทุนต่าง  ๆและช่วยเหลือปรับปรุง

โครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมี

โอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึน้ 

5.มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ตาม 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากร

และหรื อจั ดหาแหล่ งสนั บสนุ น

ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้ ง

งบประมาณสนั บสนุ นการวิ จั ย 

ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทาง

วิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการ

วิจัย ตลอดจนกจิกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริม

การวิจัย ดังนี ้

5.1งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควร

ประกอบด้วย  

 1)งบประมาณสนับสนุนการบรหิาร

ง า น วิ จั ย ข อ ง ก ลุ่ ม วิ จั ย ห รื อ

ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัย

1.หลักฐานแสดงการจัดสรร

งบประมาณสนั บสนุ นการ

บริหารและด าเนินงานวิจั ย

ตามอั ตลั กษณ์ ของบัณฑิ ต

วิทยาลัย 

2.หลักฐานแสดงการสนับสนุนมี

ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วย

วิจัยหรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษา และหลักฐาน

แสดงการสนับสนุนการวิจัย 

3.หลักฐานแสดงแหล่งค้นคว้า

ข้ อมู ลสนั บสนุ นการวิ จั ย

ห้ อ ง ส มุ ด ว า ร ส า ร สื่ อ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

เพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากล

หรือผลงานตามความต้องการของ

ประเทศ หรอืของท้องถิ่นอย่างตอ่เนือ่ง

นอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  

 2)งบประมาณสนับสนุนการ

เผยแพร่ ผลง านวิ จั ยหรื อ งาน

สรา้งสรรคใ์นรูปแบบต่าง  ๆ 

 3)งบประมาณสนับสนุนการวิจัย

และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลัง

ปรญิญาเอก  

 4 ) ง บ ป ร ะ ม าณส นั บ ส นุ น

ศาสตราจารย์ อาคั นตุ กะหรื อ

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 

professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับ

งานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้น

ของบัณฑิตวิทยาลัยระบบรักษา

สุ ขภาพและความปลอดภั ยใน

ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์

เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นที่หลาย

หน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือ

ศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือ

หากไม่มีศู นย์ เครื่ องมือระดั บสู ง

ดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่าย

ทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้

ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็น

อุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่ง

นอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูป

ของเอกสาร (hard copy) และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 

4.ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

5.ระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการวิจัย 

6.หลักฐานแสดงการจัดประชุม

วิชาการ/เชิญผู้เช่ียวชาญมาให้

ค าปรึกษาแนะน า/อบรมสัมมนา 

เกี่ยวกับความรู้ด้านการท าวิจัย 

การน าเสนอผลงานวิจัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยัง

หมายรวมถึงการสนับสนุนการจัด

ประชุมวิชาการ การสนับสนุน

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศษสตรา

จารย์รับเชิญ (visiting professor) การ

สนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มี

ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่

สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ 

โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่ อเพิ่ มพูน

ประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical 

leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

วิจัย 

5.4ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่

ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 

ด้านต่อไปนี ้ 

 1)ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย    

 2)ข้อมูลด้านการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้ง

ปัจจุบันและผลงานที่ผา่นมา   

 3)ข้ อมู ลด้ านแหล่ งเผยแพร่

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้ง

วารสารและการประชุมวิชาการ การ

จั ดแสดงงานสร้ างสรรค์ ต่ างๆ 

ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของ

บัณฑิตวิทยาลัยในการเผยแพรผ่ลงาน  

 4)ข้อมูลด้านระบบและกลไกของ

บัณฑิตวิทยาลัยในการส่งเสริมการน า

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการ

จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อ

ขายทรัพย์สินทางปัญญา                

 5 ) ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ระ เบี ยบ 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่ เก่ียวข้องกับการ

วิจัยและงานสรา้งสรรค ์

6.มีการติดตามและประเมิน ผล

การสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 

อย่างครบถว้นทุกประเด็น 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมิน

ผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้าน

อย่างสม่ าเสมอโดยการมีส่วนร่วมของ

อาจารย์และนักวิจัย เช่น “การ

ประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย” 

ทั้งในประเด็นงานวิจัยเสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัย

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุน

สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การ

ประเมิ นแหล่ งค้นคว้ าสนับสนุ น

งานวิจัย”ในประเด็นความเหมาะสม

และเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของ

อาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ 

“การประเมินระบบสารสนเทศ” ใน

ประเด็นความเหมาะสมกับความ

ต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย 

เป็นต้น 

1.หลักฐานรายงานการประชุม

แสดงการติดตามและประเมินผล

ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณ การให้ทุนวิจัย ทั้ง

ในประเด็น จ านวนผู้เสนอขอทุน

วิ จั ย ง า น วิ จั ย เ ส ร็ จ ต า ม

ก าหนดเวลา คุณภาพผลงานโดย

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย 

2.หลักฐานการติดตามและ

ประเมินผลห้องปฏิบัติงานวิจัย 

หน่วยวิจัยศูนย์เครื่องมือหรือ

ศูนย์ให้ค าปรกึษาเป็นต้น 

3.หลักฐานการติดตามและ

ประเมินผลแหล่งค้นคว้าข้อมูล

สนับสนุนการวิจัย เช่น ห้องสมดุ

วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน

รูปแบบต่าง  ๆ

4.หลักฐานการติดตามและ

ประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อ

การวิจัย 

5.หลักฐานการติดตามและ

ประเมินผลระบบรักษาความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

6.หลักฐานการติดตามและ

ประเมิ นผลการจั ดประชุม

วิชาการ 

7.มีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยน าผลการประเมินไป

จัดท าแผนการปรับปรุง โดยก าหนด

กิจกรรมที่ต้องท าเพื่อการปรับปรุง 

ก าหนดบุ คคลหรื อหน่ วย งาน

รับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนด

งบประมาณที่ ต้องใช้หากจ าเป็น

ก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้อง

แล้วเสร็จ จากนั้นจึงด าเนินการ

ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัยตามที่ก าหนด 

1.แผนการปรับปรุงพันธกิจด้าน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

สอดคล้องกับผลการประเมิน 

 

8.มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน

พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่นและสังคม และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

บัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะวิชาวาง

แนวทางและขั้นตอนตลอดจนก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือ

กับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ 

เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของ

กลุ่ ม เป้ าหมายการสนทนากั บ

กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ (focus group) 

การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กร

ภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feed 

back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม

วั ตถุ ประสงค์ ของความร่ วมมื อ

ดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมท างานวิจัย

และงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์

ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 

รวมถงึการรว่มใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ 

บุคคล อุปกรณ์ หรอืทรัพยากรอื่น  ๆ

 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

144 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

หมายเหตุ :  

 เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการ

อนุมัติ ให้ความเห็นชอบจากผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์(สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ 

นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปา้หมายที่จะน าผลการวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกหน่วยงาน ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยต้องจัดระบบ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจาก

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคอ์ย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพรต่้องมีคุณภาพเชื่อถอืได้และ

รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรค ์เพื่อให้เป็นองคค์วามรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 

2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใช้ให้เกดิประโยชน์ และมีการรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เผยแพร่ ผลงานวิ จั ยหรื องาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 

ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

สนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

วารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี 

peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น  

1)การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่

เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับ

น าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์

ในวารสาร  

2)การสนั บสนุ นการตรวจสอบ

ภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ

อาจารย์และนักวิจัย ที่จะน าเสนอใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

3)การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วม

ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่

งานสรา้งสรรค ์ 

4)การจ่ ายค่ าตอบแทนส าหรั บ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับ

การตีพมิพ์หรอืเผยแพร่  

5)การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียก

เก็บเงิน เป็นต้น  

1.เอกสารแสดงถึ งการมี ระบบการ

สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคข์องมหาวิทยาลัย เช่น นโยบาย 

แผนงานการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ เผยแพร ่

มีผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ตีพมิพ์และเผยแพรม่ีระบบเครือข่ายความ

ร่วมมือกับคณะผู้จัดท าวารสาร มีการให้

รางวัลหรือแรงจูงใจอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้มี

การตีพมิพ์เผยแพรม่ากขึน้ 

2.หลักฐานว่ามีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

3.ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่

รับผิดชอบการสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์

4.เอกสารแสดงการขอรับทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพ์วารสารวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

5.เอกสารแสดงการสนับสนุนการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2.มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด

สรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้

จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป

เข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 

ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ 

รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม

บุคคลเป้าหมายโดยยังคงความเชื่อถือ

ได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อ

เหตุการณ์ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบ

1.ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่

รับผิดชอบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์

และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรค ์

2 เอกสารแสดงถงึการมีระบบการรวบรวม 

คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้

จากงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์

3.เอกสารแสดงถงึองคค์วามรูท้ี่ได้จากการ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์

ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคล

ทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์

เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูลให้ เป็นความรู้ที่ น่ าสนใจซึ่ ง

สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัด

หมวดหมู่ความรูท้ี่ได้ใหเ้หมาะสมต่อการ

เผยแพร ่

รวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

โดยเป็นความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ ไม่ใช่

บทความวิจัยส าหรับตีพมิพ์ในวารสารทาง

วิชาการ 

4.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานน า

องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม คัดสรร

วิ เคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ให้

บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ 

5.เอกสารแสดงการจัดหมวดหมู่ความรู้

จากงานวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งสาธารณะชน

สามารถเข้าใจได้ เพื่อการเผยแพร่ 

3.มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์

สั ง เคราะห์ ผลงานวิ จั ยหรื องาน

สร้ า งสรรค์ ใ น ข้ อ 2  เ ผยแพร่ สู่

สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็น

ระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผน

ประชาสั มพั นธ์ ให้ เหมาะสมกั บ

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ด า เ นิ น ก า ร

ประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการ

ติดตามข้อมูลป้อนกลับ 

 นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจ

รวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดย

เชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กร

ภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถ

สนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือ

น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ 

1 . เอกสารแสดงแผนการเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากการ

วิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์ในข้อ 2 

2.เอกสารแสดงการน าองคค์วามรูท้ี่ได้จาก

การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์เผยแพร่สาธารณะชนผ่าน

สื่อต่างๆ(แสดงช่องทางการเผยแพร่ที่

สาธารณะชนเข้าถงึได้สะดวก) 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

148 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

4.มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคไ์ปใช้ให้เกดิประโยชน์ และ

มีการรับรองการใช้ประโยชน์จรงิจาก

หน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ เช่น  

1) ก าหนดขั้นตอนวิธีการ ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ 

และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มี

ศักยภาพในการน าผลการวิจัยและงาน

สรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน ์

2)รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจาก

ภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรม

และบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยใน

เรื่องเฉพาะใดๆ จากมหาวิทยาลัย และ

ประสานงานต่อไปยังผู้วจิัย  

3)ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือ

ส่งเสริมการน าผลงานที่เกิดจากการ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิง

พาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล เป็นต้น 

1.เอกสารแสดงระบบ หรือขั้นตอน วิธีการ 

และผู้รับผิดชอบเป็นสื่อกลางในการน า

ผลงานที่เกดิจากงานวิจัยของอาจารย์และ

นักวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ

หรอืในเชิงพาณิชย์ 

2.หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานโดยมีการระบุรายละเอียดการใช้

ประโยชน์ 

5.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ

คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ

ด าเนินการตามระบบ ที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทาง 

ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน

ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน

การเจรจาต่อรอง ท าข้อตกลง หรือ

สนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจัย และ

มหาวิทยาลัย ในการเจรจาเชิงธุรกิจ 

หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตลอดจนสนับสนุนในการ

เจรจาเข้าไปรว่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์

 นอกจากนั้น ควรมีการก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิ

1.เอกสารแสดงระบบ หรือขั้นตอน วิธีการ 

และผู้รับผิดชอบการคุ้มครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

2.เอกสารแสดงการยื่นจดทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของ

บัณฑิตวิทยาลัยในผลประโยชน์ที่

เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจที่

เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์

ที่โปรง่ใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย 

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน

มหาวิทยาลัย และที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเงินทุนวิจัย หรือ

งานสรา้งสรรค์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ 

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การประเมนิ :  

 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   

กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี :  

 จ านวนเงนิสนับสนนุงาน วิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5=60,000บาทขึน้ไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ :  

 จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5=50,000บาทขึน้ไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวชิามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :  

 จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5=25,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

สูตรการค านวณ : 

 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า 

 

  จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจยัฯ =  

 

 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

     คะแนนที่ได ้=  

 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย   

1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา  

2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาใน

มหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ :  

 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่

นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

1. ให้นับจ านวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาปีปฏิทินหรือปีงบประมาณนั้นๆ 

ไม่ใชจ่ านวนเงินที่เบกิจา่ยจรงิ 

2. กรณีที่มีหลักฐานการแบง่สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน  

หรือหลักฐานจากการตกลงรว่มกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐาน 

ที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย   

3. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย ที่ได้

ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรอืนักวิจัย แต่ไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย ที่มี

คุลากรสายสนับสนุนไม่ใชน่ักวจิัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 

ข้อมูลอ้างองิ : 

 1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในมหาวิทยาลัย 

 2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม  

ผู้ลาศึกษาต่อ) 

 

 

 

 

 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก X 5 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรค ์ 

1.เอกสารแสดงข้อมลูเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรคจ์ากทัง้ภานในและภายนอกหน่วยงาน

ทั้งหมดตามปีงบประมาณ 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า 

 

1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ประจ า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 : งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ (สมศ.5) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ที่มี

คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ และ

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือชาติระดับนานาชาติกับจ านวนอาจารย์ประจ า 

และนักวจิัยประจ า 
 

ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา

จะนับได้เมื่ออาจารย์เป็นเจา้ของโครงการวิจัยนั้น 

 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัด

ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถงึ การน าเสนอบทความวิจัยใน

ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวิจัย ที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI) หรือวารสารวชิาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมุลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 

Science (Science Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Hurnanities Citation Index) 

หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวชิาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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เกณฑ์การประเมนิ 

 

 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจยัที่ตีพิมพ ์ดงันี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.75 มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด

อยู่ในควอไทล์ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีลา่สดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรอื

มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด

อยู่ในควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลี่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพห์รือ

มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และ 

Scopus 

 

 ก าหนดระดับคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ ดงันี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ 

0.125 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.50 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

0.75 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 

 

 *องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกกว่า 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา

รว่มพิจารณาด้วย 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาตแิห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 

South East Asian Nations)มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพชูา อินโดนีเซยี สปป.ลาว มาเลเซยี พม่า 

ฟิลิปปนิส ์สงิคโปร ์ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เปน็โครงการรว่มมือระหว่างประเทศ

กับประเทศอื่น 
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 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุม่อาเซยีน 10 ประเทศ 

(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถงึนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่

จ าเป็นต้องไปแสดงในตา่งประเทศ 

 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เปน็การเผยแพรท่ี่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 

5 ประเทศ ทีไ่มไ่ด้อยู่ในกลุ่มอาเซยีน) 

วิธกีารค านวณ 

ผลรวมถว่งน้ าหนักงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละเทา่กับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

 

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 20 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 20 

มนุษศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 10 

 

 การคิดคะแนนระดับคณะให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุม่สาขาวิชามาหาคา่เฉลีย่ และ

การคิดคะแนนระดับมหาวิทยาลัยให้น าคะแนนที่คิดไดใ้นแตล่ะคณะมาหาคา่เฉลีย่ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ ตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา

พรอ้มชื่อเจา้ของบทความ ปีที่ตีพมิพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและค่า

น้ าหนักของแต่ละบทความวิจัย 

 2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมด

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า ทั้งที่ปรากฏงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน 

ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัดหรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อม

หลักฐาน และคา่น้ าหนักของแต่ละผลงานสรา้งสรรค์ 

 3. หลักฐานแสดงความเป็นเจา้ของโครงการวิจัย 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.บทความวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ 

(ฉบับเต็ม ไม่ใช่บทคัดยอ่) 

1.เอกสารแสดงจ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติทัง้หมดตามปีปฏิทนิพรอ้มทั้งชื่อเจ้าของบทความ ปีที่

ตีพมิพ์ ชื่อวารสารหรอืรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

และคา่น้ าหนักแตล่ะบทความวิจัย 

2.หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพรง่านวิจัยตามทีอ่้างอิงในข้อ 1 ได้แก่

บทความวิจัย/หน้าปกและสารบัญวารสาร/หน้าปกและสารบัญ

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุม(ไม่นับ หนงัสอืตอบรับการ

ตีพมิพ์) 

2.งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการ

เผยแพร ่

 

1.เอกสารแสดงจ านวนและรายชื่อผลงานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ทัง้

ในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติทัง้หมดตามปีปฏิทินพร้อมทั้งชื่อ

เจา้ของผลงาน ปีที่เผยแพร ่สถานที่เผยแพร่ รูปแบบการเผยแพร่ 

และคา่น้ าหนักแตล่ะผลงาน 

2.หลักฐานการเผยแพร่งานสรา้งสรรคต์ามทีอ่้างอิงในข้อ 1 เช่น 

เอกสารโครงการเผยแพรภ่าพถา่ยชิน้งาน เป็นต้น 

3.อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ประจ าที่ปฏิบัตงิานจรงิ 

เอกสารแสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าที่

ปฏิบัติงานจรงิ 

4.อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 

1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าทีล่า

ศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 : งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 

ชนิดของตวับ่งชี ้: ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทนิ 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพนักวิจัยประจ าที่น ามาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวกับ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า 

 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่าง

ถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ประยุกต์ใชก้ับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฎชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกดิประโยชน์ได้จริง

อย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลของ

มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา

ได้อย่างเปน็รูปธรรม มีดงันี ้

 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน ใน

เรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ กา รใช้ประโยชน์ด้าน

สาธารณสุขด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ด้านการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป

ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาไปสู่การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ หรอืผลิตภัณฑซ์ึ่งกอ่ให้เกดิรายได้ หรอืน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ

จิตใจกอ่ให้เกดิสุนทรยีภาพ สรา้งความสุข เช่น งานศิลปะที่น ามาใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา

และประเมินไว้ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

หมายถงึ หน่วยงานหรือองคก์ร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีน างานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักงานเชิงประจักษ์

หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการน า

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

วิธกีารค านวณ 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 20 เทา่กับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่น ามาใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น ามาไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่

ปฎิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจาของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ 

ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย 

ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน ใน

เรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้าน

สาธารณสุขด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ด้านการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นต้น 

 - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป

ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

 - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาไปสู่การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ หรอืผลิตภัณฑซ์ึ่งกอ่ให้เกดิรายได้ หรอืน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ

จิตใจกอ่ให้เกดิสุนทรยีภาพ สรา้งความสุข เช่น งานศิลปะที่น ามาใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา

และประเมินไว้ 
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2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์

และนักวจิัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

1.เอกสารแสดงจ านวนและรายชื่องานวิจัยหรอื

งานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ให้เกดิประโยชน์พร้อม

ชื่อเจา้ของผลงาน ปีที่ผลงานวิจัยหรอืงาน

สรา้งสรรคด์ าเนินการแล้วเสร็จ ปีที่น าไปใช้

ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

2.หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงาน โดยมีการระบุรายละเอยีดการใช้

ประโยชน์อย่างชัดเจน ตามแนวทางตอ่ไปนี้ 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

จากการน าสิง่ประดิษฐอ์ันเป็นผลจากงานวิจัย

หรืองานสรา้งสรรคไ์ปใช้ตามวัตถุประสงคข์อง

งานวิจยั 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

จากการน านโยบาย กฎหมายมาตรการ ที่เป็นผล

จากงานวิจยันโยบายไปใช้ 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

จากการน าผลงานวิจยัที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

พัฒนาสาธารณะไปใช ้

2.อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่ปฏิบัตงิาน

จรงิ 

1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ าที่ปฏิบตัิงานจรงิ 

3.อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่ลาศึกษา

ต่อ 

1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ าทีล่าศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทนิ 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกดิผลดีต่อการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้าทางวิชาการ 

 ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่าน

กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์ของ 

กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเทยีบเทา่ 

 ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา(Textbook) หรือ

หนังสือ(Book) ต้องเป็นผลงานที่ผา่นกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอ่นตีพมิพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  -บทความเชิงวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มี

ข้อความที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การ

วิจัย โดยจัดท าในรูปของบทความเพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูต้รวจอ่าน 

  -ต ารา หมายถึงเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อ

ตอบสนองเนือ้หาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน

ระดับอุดมศึกษา 

  -หนังสือ หมายถงึเอกสารทางวิชาการที่เขียนขึน้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการ

หรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนอของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการ

เรียนการสอนในวิชาใด วิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นหลักเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มี

รากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผูเขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความ

แข็งแกรง่ทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมนิ 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ 

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ต าราหรอืหนังสือทีม่ีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.00 ต าราหรอืหนังสือทีใ่ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสอืที่มคีุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการ 

วิธกีารค านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 10 เทา่กับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพของ

อาจารย์ประจ า โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของ

ผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่

รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง คา่น้ าหนักของผลงานวิชาการแต่

ละชิน้  

 2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลา

ศึกษาต่อ 

 

 

 

 

 

ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับรองคณุภาพ 1.เอกสารแสดงจ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ 

(บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ 

พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่

ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ เชื่อถือได้  ชื่อ

หน่วยงานที่รับรองและคา่น้ าหนักของผลงานแต่ละชิน้ 

2.หลักฐานการรับรองคุณภาพของผลงานแต่ละชิ้น

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่บทความวิชาการ 

ต ารา และหนังสือฉบับจริง 

2.อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่

ปฏิบัติงานจรงิ 

1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ าที่ปฏิบัติงานจรงิ 

3.อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่ลา

ศึกษาต่อ 

1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.grad.ssru.ac.th



 

163 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 
 

หลักการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย พึงให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มหาวิทยาลัยมี

ความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตาม

ความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ  

ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัด

ประชุมหรอืสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อชีแ้นะสังคม การให้บริการทาง

วิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สภาบันยังได้รับประโยชน์ในดา้นต่างๆ คอื เพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้

ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของ

มหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม  

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัย (สมศ. 8) 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 : ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและองคก์รภายนอก (สมศ.9) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน

มหาวิทยาลัย (สมศ.18.1) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก

มหาวิทยาลัย (สมศ.18.2) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม  

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การบรกิารทางวิชาการแกส่ังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย           

พึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้าง

บัณฑติวิทยาลัยเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความ

เช่ือมโยงกับการจัดการเรยีนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 2. มีการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรยีนการสอน 

 3. มีการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการวจิัย 

 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

 

หมายเหตุ :   

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ 4 ตอ้งมีการประเมนิความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ขอ้ 2 และข้อ 3     

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มี ระบบและกลไกการ

บรกิารทางวิชาการแกส่ังคม 

และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 

มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ

หลักเกณฑ์ของการให้การบริการ

วิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธ

กิจของบัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบาย

ส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้

อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความ

พร้อมทั้งในด้านความรู้  ความ

เช่ียวชาญ เวลาและจิตแห่งการบรกิาร 

(service mind) ในการให้บริการ

วิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหา

งบประมาณสนับสนุนและจัดท า

ระเบียบของการให้บริการ ก าหนด

ภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้

ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและ

ทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึ่ง

จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

สนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคม

ตามความถนัดและจุดเน้นของบัณฑิต

วิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการ

นี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ

ติดตาม ประเมินเพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการ

บรกิารทางวิชาการแก่สังคมที่ผ่านการ

รั บ ร อ ง ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร

มหาวิทยาลัย 

2.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ

บัณฑิตวิทยาลัย 

3.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อ

ก าหนดหรือทบทวนนโยบาย แนวทาง/

แนวปฏิบัติในการบริการทางวิชาการ

แกส่ังคมของบัณฑิตวิทยาลัย 

4.คูม่ือการบรกิารทางวิชาการแกส่ังคม

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

5.รายงานผลการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี (รายไตรมาส) 

6.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

7.รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/

กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

8 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ในรอบปี

การศึกษาที่รับการประเมิน 

2.มี การบู รณาการงาน

บรกิารทางวิชาการแกส่ังคม

กับการเรยีนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการกับกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงานประจ า

ด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร 

1.เอกสารแผนงาน/โครงการบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรยีนการสอน เช่น 

- ก าหนดให้มีกิจกรรมการน าความรู้ที่
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

เช่น การก าหนดให้นักศึกษาน า

ความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือ

กจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ได้จากการเรียนการสอนไปให้ความรู้

แกป่ระชาชน 

- การสรุปความรู้จากการบริการทาง

วิชาการแก่สังคมมาใช้ในการเรียนการ

สอน ปรั บปรุ งหลั กสู ตร  ปรั บ

กระบวนการสอน 

- ก าหนดกจิกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม/

จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม และสรุปผลการเรยีนรูท้ี่ได้รับ 

2.เอกสารแสดงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประเมินผลความส าเร็ จของการ

ด าเนิ นงานตามแผนในที่ ประชุม

คณะกรรมการมหาวิ ทยาลั ย /

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

3.เอกสารแสดงการด าเนินการบูรณา

การงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนตามแผนงาน/

โครงการในข้อ 1 เช่น ภาพถ่าย บันทึก

การให้บริการแบบประเมินผลจาก

ผู้รับบรกิาร เป็นต้น 

3.มี การบู รณาการงาน

บรกิารทางวิชาการแกส่ังคม

กับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

เช่น 1) มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์จริ งที่ตอบสนองความ

ต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ 

และ 2) น าความรู้ ประสบการณ์ จาก

การให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอด

ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน

กระบวนการวิจัย เป็นต้น 

1.แผนงาน/โครงการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

วิจัย เช่น 

- มีแผนการน าความรู้ประสบการณ์

จากการจัดกิจกรรม/โครงการบริการ

ทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดสู่การ 

พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ผ่ า น

กระบวนการวิจัย หรือต่อยอดสร้าง

นวัตกรรม-การน าความรู้จากการวิจัย

ไปสู่การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

รูปธรรม 

2.เอกสารแสดงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประเมินผลความส าเร็ จของการ

ด าเนินงานบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการวิจัยตาม

แผนงาน/โครงการในที่ ประ ชุ ม

คณะกรรมการระดับคณะ/หน่วยงาน 

3.เอกสารแสดงการด าเนินการบูรณา

การงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการวิจัยตามแผนงาน/โครงการใน

ข้อ 1 

4.มีการประเมินผลความ 

ส าเร็จของการบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผล

ความส าเร็จของการบูรณาการงาน

บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วน

ร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ

นักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการ

ด าเนินงานเป้าหมายของบัณฑิต

วิทยาลัย ความร่วมมือร่วมใจของ

บุคลากร คุณภาพของบุคลากร 

คุณภาพของการให้บริการที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลั ย

ก าหนดไว ้

1 . ราย งานผลการประ เมิ นผล

ความส าเร็จของการบูรณา-การงาน

บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรยีนการสอนและการวิจัยตามตัวบ่งชี้

เพื่อวัดความส าเร็จในการบูรณาการที่

ก าหนด 

2.หลักฐานการติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/โครงการประเมินผลการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจั ย โดยให้ มี ส่ วนร่ วมทั้ งจากผู้

ให้บรกิาร ผู้รับบรกิาร และนักศึกษา 

3.รายงานการพิจารณาผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน

จากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 

5.มีการน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัยน าผลการประเมินไป

พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และ

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ าเสมอและ

เป็นรูปธรรม 

1.รายงานผลการน าผลการประเมินผล

ความส าเร็จของการบูรณาการฯ ตาม

เกณฑ์ ข้ อ  4  และข้ อ เสนอจาก

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบไปปรับปรุง

การบูรณาการในรอบปีถัดไป 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

2.แผนการบูรณาการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย และตัวบ่งชีเ้พื่อวัดความส าเร็จใน

การบรูณาการ (ฉบับทบทวน) ส าหรับ

ปีการศึกษาถัดไป 

3.เอกสารแสดงการพัฒนากระบวนการ

บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัยตามผลการประเมินในรอบปีก่อน 

(ต้องมีการปรับปรุงทั้งการบูรณาการ

กับการเรยีนการสอนและการวิจัย) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม  

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ 

และเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ

และความพร้อมตามจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของ

การให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิด

จากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพรค่วามรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของบัณฑิต

วิทยาลัย 

 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 3. มีการประเมินประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทาง

วิชาการ 

 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในบัณฑติวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการส ารวจความต้องการ

ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนด

ทิศทางและการจัดท าแผนการ

บริการทางวิชาการตามจุดเน้น

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มีการส ารวจความต้องการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

หรื อ หน่ ว ย ง าน วิ ช า ชี พ เพื่ อ

ประกอบการก าหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท า

แผนการบริการทางวิชาการตาม

จุดเน้นและความเช่ียวชาญของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

1.รายงานการวิเคราะห์และสรุปผล

การส ารวจความต้องการของชุมชน 

หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพเก่ียวกับการรับ

บริการทางวิชาการ ซึ่งส ารวจได้ใน

หลายรูปแบบดังนี ้

- การส ารวจด้วยแบบสอบถาม 

- การประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อ

ส ารวจความต้องการ 

- การใช้ข้อมูลความต้องการของ

ชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชนที่ เก็ บข้ อมู ลความ

ต้องการในการพัฒนาของชุมชน 

- หนังสือเชิญ/ขอความร่วมมือ/ขอ

ความอนุ เคราะห์จากชุมชนหรือ

หน่วยงานภายนอก 

2 หลักฐานแสดงการน าผลการ

วิเคราะห์และผลสรุปในข้อ 1มาใช้

ประกอบในการจั ดท าแผนการ

บริการทางวิชาการโดยให้เป็นไป

ตามจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย 

เช่น รายงานการประชุมที่ระบุที่มา

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บรกิารทางวิชาการ 

3.แผนยุทธศาสตร/์แผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการ

บรกิารทางวิชาการแกส่ังคม 

2.มีความร่วมมือด้านบริการ

ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

บัณฑิตวิทยาลัยมีการเชิญหรือเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรอืหน่วยงานที่

หลักฐานแสดงการสร้ างความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน 

หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ

ภาครัฐ หรอืหน่วยงานวิชาชีพ 

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ 

มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) 

ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย 

(Networking) ระหว่างบุคคลหรือ

หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

ในการน าผลการวิจัยไปเป็นส่วน

หนึ่ งของการปรับปรุ งปัญหาที่

เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากร

ของสถานประกอบการหรือส่วนการ

ผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้

ค าปรึ กษาแนะน าและจั ดให้ มี

ช่องทางในการสื่อสาร ท าความ

เข้าใจรว่มกันของภาค อุตสาหกรรม 

หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม

ใหม่  ๆในชุมชม 

หน่วยงานวิชาชีพ เช่น-การร่วมกัน

จัดโครงการบริการทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน กับ

เอกชน หรอืหน่วยงานภาครัฐอื่น  ๆ

- การมี เครื อข่ าย (Networking) 

ระหว่ างบุ คคลหรือหน่ วยงาน

ภายนอกในการบรกิารวิชาการ 

- เอกสารบั นทึ กความเข้ าใจ 

(Memorandum of Understanding : 

MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและ

หน่วยงานภายนอก 

- การจัดโครงการ/กจิกรรมรว่มกัน 

3.มีการประเมินประโยชน์หรือ

ผลกระทบของการให้บรกิารทาง

วิชาการต่อสังคม 

มี การประเมิ นประโยชน์ หรื อ

ผลกระทบของการให้บริการทาง

วิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม มีการ

ประเมินผลที่ เกิดกับนักศึกษา 

อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ 

ทั้งในด้านการน าความรู้ ความ

เช่ียวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร 

การชีแ้จง แนะน าให้ผู้รับบริการและ

ประชาชน 

รายงานผลการประเมินประโยชน์

หรือผลกระทบของการให้บริการ

ทางวิชาการต่อสังคมของแต่ละ

โครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยว่า

เป็นไปตามความต้องการของ

ผู้รับบริการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

อาจารย์ และผู้ให้บรกิาร 

4.มีการน าผลการประเมินในข้อ 

3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 

หรือกิจกรรมให้ บริการทาง

วิชาการ 

มี การน าผลการประเมิ นการ

ให้บริการทางวิชาการไปพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานของการให้บรกิาร 

ระบบและกลไกการให้บริการซึ่ง

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ผู้ รั บผิ ดชอบ เพื่ อพิ จ ารณา

ผลส าเร็จ/ปัญหาอุปสรรค แนว

ทางการปรั บปรุ งพัฒนาหรื อ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ 

ขอบเขตการให้บริการค่าใช้จ่าย 

ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญา

การบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุม

และการก ากับคุณภาพของการ

ให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้

ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม 

โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้ 

สนับสนุน การด าเนินโครงการ/

กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

(จากผลการประเมินในเกณฑ์ขอ้3) 

2.เอกสารแสดงผลการด าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา

ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ

ให้บรกิารทางวิชาการ 

5.มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก

การให้บริการทางวิชาการและ

ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในบัณฑิตวิทยาลัยและ

เผยแพรสู่่สาธารณชน 

บัณฑิตวิทยาลั ยมี การพัฒนา

ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง

วิชาการ ส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการ

ในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้ง

ผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์

ในการให้บริการผ่านทางสื่อการ

เรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดท า

ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ

เผยแพรสู่่สาธารณะ 

1 .ผลงานวิ จั ยที่ เกิ ดจากการ

ให้บรกิารวิชาการ 

2.หนังสือ/เอกสาร/สิ่งพิมพ์รวบรวม

องคค์วามรู้จากการเชิญผู้เช่ียวชาญ

มาร่วมให้บริการทางวิชาการในแต่

ละรอบป ี

3.ชิ้นงานนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์

พัฒนาขึ้นจากการให้บริการทาง

วิชาการ 

4.ฐานข้อมูลรวบรวมความรู้จากการ

บริการทางวิชาการที่บุคคลใน

สถาบันและสาธารณชนสามารถ

เข้าถงึได้ 

5.เอกสาร/ภาพถ่ายแสดงการ

ถา่ยทอดความรู้จากหลักฐานข้อ 1-

4 สู่บุคคลและสาธารณชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 : ผลการน าความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรอืการวจิัย (สมศ.8) 

ชนิดของตวับ่งชี ้: ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่ง

ของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนใน

ด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ

วิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้ เปล่า โดยมีการน าความรู้และ

ประสบการณม์าใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา 

หนังสือ รายชื่อหรอืหลักสูตร เป็นต้น 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คอื 

  1. การพัฒนาการเรียนการสอน 

  2. การพัฒนาการวจิัย 

 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนีใ้นแต่ละโครงการไม่จ าเป็นต้องมี

ทั้งสองประเภท 

วิธกีารค านวณ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย X 100 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดรอ้ยละ 30 เทา่กับ 5 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการ

ประมวลความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวชิาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และ

การวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุง

รายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
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 2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

และโครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีที่ประเมิน โครงการ

หนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรยีนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการ

เรียนการสอนและการวิจัยก็ได้ 

 3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้ง

การประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนโครงการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม

ที่น ามาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน 

1.รายงานสรุปจ านวนโครงการบริการทางวิชาการ

แกส่ังคมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ซึ่ง

มีผลการบูรณาการเสร็จสิน้ในปีที่รับการประเมิน 

2.เอกสารหลักฐานโครงการบรกิารทางวิชาการแก่

สังคมที่มีการบูรณาการกับการเรยีนการสอน แตล่ะ

โครงการ 

2.จ านวนโครงการบรกิารทางวิชาการแก่

สังคมที่น ามาใชใ้นการพัฒนาการวิจัย 

1.รายงานสรุปจ านวนโครงการบริการทางวิชาการ

แกส่ังคมที่มีการบูรณาการกับการวจิัยซึ่งมีผล

การบูรณาการเสร็จสิน้ในปีทีร่ับการประเมิน 

2.เอกสารหลักฐานโครงการบรกิารทางวิชาการแก่

สังคมที่มีการบูรณาการกับการวจิัย แตล่ะโครงการ 

3.จ านวนโครงการบรกิารทางวิชาการแก่

สังคมที่น ามาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการ

สอน และการวจิัย 

1.รายงานสรุปจ านวนโครงการบริการทางวิชาการ

แกส่ังคมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย ซึ่งมีผลการบูรณาการเสร็จสิน้ในปีที่

รับการประเมิน 

2.เอกสารหลักฐานโครงการบรกิารทางวิชาการแก่

สังคมที่มีการบูรณาการกับการเรยีนการสอนและ

การวิจัยแต่ละโครงการ 
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4.จ านวนโครงการบรกิารทางวิชาการทั้งหมด 1.เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวา่อาจารย์ประจ าได้

รวบรวมจัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ

ประสบการณจ์ากการให้บริการวชิาการมาใช้

ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ 

- หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

- งานวิจยั 

- รายวิชาที่มีเปดิใหม่หรอืปรบัปรุง โดยน าองค์

ความรู้จากการบริการทางวิชาการมาสอดแทรกใน

เนือ้หารายวิชา 

2.รายงานสรุปจ านวนโครงการบริการทางวิชาการ

แกส่ังคมในรอบปีการศึกษาทีร่ับการประเมิน 

3.เอกสารหลักฐานโครงการบรกิารทางวิชาการที่จัด

ในรอบปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

176 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 : ผลการเรียนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก (สมศ.9) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้: 

 โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่

บัณฑติวิทยาลัยจัดขึน้เพื่อพัฒนาชุมชนหรืองคก์รภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กร

ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา : 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

 2. บรรลุเปา้หมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากวา่รอ้ยละ 80 

 3. ชุมชนหรืองคก์รมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และ

เอกลักษณข์องท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

 5. มีผลกระทบที่เกดิประโยชน์สร้างคุณคา่ต่อสังคม หรือชุมชน/องคก์รมีควมเข้มแข็ง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. แผนและกจิกรรมหรอืโครงการที่ส่งเสรมิความเข้มแข็งชุมชนหรือองคก์ร 

 2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรอืโครงการ 

 3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณข์องท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 4. ข้อมูลที่แสดงถงึผลการด าเนนิงานตามกิจกรรมหรอืโครงการของชุมชนหรือองคก์รที่สร้าง

ประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณคา่ต่อสังคม ชุมชน หรือองคก์ร 

 5. “ต่อเนื่อง” หมายถงึ มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึน้ไป 

 6. “ยั่งยืน” หมายถงึ มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึน้ไป 

 7. “เข้มแข็ง” หมายถงึ สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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หมายเหตุ :  

 ส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้

โครงการกิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบั นว่าเป็น

โครงการกิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถที่พึ่งพาตนเองได้โดย สมศ.จะ

พิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 

 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองคก์ร 

1.เอกสารหลักฐานที่ระบุว่ามีการก าหนดหรือทบทวน

นโยบายแนวทาง/แนวปฏิบัติในการบริการทางวิชาการ

แก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอก

มีส่วนร่วม หรือน าผลการส ารวจความต้องการของ

ชุมชนหรือองค์กรภายนอกมาประกอบการพิจารณา 

ได้แก่ รายงานการประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านบรกิารวิชาการแกส่ังคม 

2.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการด าเนินการตามแผน 

เช่นรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯใน

การติดตามผลการด าเนินงาน 

3.เอกสารหลักฐานที่ แสดงว่ามีการประเมินผล

ความส าเร็จ/การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ และค่า

เป้าหมายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการบริการทาง

วิชาการแกส่ังคม 

4.เอกสารการน าผลการประเมินตามข้อ 3 มาปรับปรุง

แผนโครงการ หรือกิจกรรม เช่น รายงานการประชุม

และแผนการปรับปรุงแกไ้ข 

2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่า

รอ้ยละ 80 

1.แผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม ที่ระบุตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายเพื่อ

วัดความส าเร็จ/การบรรลุเป้าหมาย 

2.รายงานการประเมินผลความส าเร็จ/การบรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชี ้และคา่เป้าหมายที่ก าหนดในแผน

ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
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ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

ในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม (บรรลุ

เป้าหมายไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80) 

3.ชุมชนหรืองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการ

เรียนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

1.รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของชุมชน    

หรือองค์กรที่รับการบริการทางวิชาการแก่สังคม ใน

ประเด็นดังนี้ 

- ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามโครงการ   

หรือกิจกรรมโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องคก์รที่มีการเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร (ต่อเนื่อง

และยั่งยืน) ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน      

หรือองค์กร (อาจเป็นข้อมูลการส ารวจก่อนและหลัง

การบรกิารทางวิชาการ) 

2.มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ เพื่อ

พิจารณารายงานผลการติดตามความกา้วหน้าฯ และให้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง 

4.ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนา

ตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

1.รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของชุมชน   

หรือองค์กรที่รับการบริการทางวิชาการแก่สังคมใน

ประเด็นดังนี้ 

- ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามโครงการ   

หรือกิจกรรมโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องคก์รที่มีการเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร (ต่อเนื่อง

และยั่งยืน) ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน      

หรอืองคก์ร 

2.มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณา

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าฯ และให้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง 

5.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ

สังคม หรือชุมชน/องคก์รมีควมเข้มแข็ง 

1.รายงานผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ

การให้บรกิารทางวิชาการต่อสังคมของแต่ละโครงการ/

กิจกรรม หรือคณะ/หน่วยงานว่าเป็นไปตามความ

ต้องการของผู้ รับบริการ ผลที่ เกิดกับนักศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

อาจารย์ และผู้ให้บริการ (อาจใช้ผลการประเมินก่อน-

หลังการบรกิารทางวิชาการ) 

2.รายงาน/ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง

ประโยชน์ ความเข้มแข็ง และคุณค่าต่อสังคม ชุมชน 

หรอืองคก์ร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 : ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแกป้ัญหาของสังคมในประเดน็ที่ 1 ภายในมหาวทิยาลยั  

  (สมศ.18.1) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

มหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการ 2 ประเด็นจากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกจิ การพรอ้มรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม 

อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความ

ปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงให้เป็นสถานบันพอเพียงแบบอย่าง

เป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่มหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 

 

ประเดน็การพิจารณา : 

 1. มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากวา่รอ้ยละ 80 

 3. มปีระโยชนแ์ละสรา้งคุณคา่ตอ่คนในมหาวทิยาลัย 

 4. มีผลกระทบที่เกดิผลประโยชน์และสรา้งคุณคา่ตอ่มหาวิทยาลยั 

 5. ได้รับการยกย่องระดบัชาติและ /หรอืนานาชาต ิ

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3ข้อ ปฏิบัติได ้4 -5 

ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัย            

  (สมศ.18.2) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

มหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการ 2 ประเด็นจากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  

อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกจิ การพรอ้มรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม 

อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความ

ปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้เป็นสถานบันพอเพียงแบบอย่าง

เป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่มหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจาก สภา

มหาวิทยาลัย 

 

ประเดน็การพิจารณา : 

 1. มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากวา่รอ้ยละ 80 

 3. มปีระโยชนแ์ละสรา้งคุณคา่ตอ่คนในชุมชน 

 4. มีผลกระทบที่เกดิผลประโยชน์และสรา้งคุณคา่ตอ่ชุมชนหรอืสังคม 

 5. ได้รับการยกย่องระดบัชาติและ/หรอืนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3ข้อ ปฏิบัติได ้4 -5 

ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้าง

คุณค่าต่อมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค ์

และกลุ่มเปา้หมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 
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2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย

อุดมศึกษาได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีน าหรือแกป้ัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถงึการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สังคมจาก 

5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

 

หมายเหตุ 

 1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของ

สถาบันก็ได้ทัง้นีต้้องผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 2. คณะจะด าเนินการแยกหรอืร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 3. กรณีที่คณะด าเนินการรว่มกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดง

หลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะด าเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการผลการ

ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับ

มหาวิทยาลัย 

2. กรณีที่คณะมีการด าเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบันผลการประเมินจะพิจารณาใน

ระดับคณะ 

 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 

1.มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดประเด็นในการ

ชีน้ าป้องกัน หรอืแกป้ัญหาของสังคม  

2 เอกสารแสดงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีในการชี้น า ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนดหนังสือเชิญประชุม/รายงานการประชุม 

3.แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีในการชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมที่
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ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

ระบุตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จ/การ

บรรลุเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

หรอืผู้บรหิารที่รับผิดชอบ 

4.เอกสารแสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุมเพื่อ

ชี้แจงและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์  และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่หนังสือเชิญประชุม/

หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม/รายงานสรุปผลการจัด

โครงการ/กิจกรรม/รายงานการประชุม ภาพการจัด

โครงการ/กจิกรรม 

5.หนังสือแจ้งแนวทางและก าหนดการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/ 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี/ให้ผู้ เกี่ยวข้อง

รับทราบและปฏิบัติ 

6.รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร/์กลยทุธ์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

7.รายงานการประเมินผลความส าเร็จ/การบรรลุเป้าหมาย

ตามตั วบ่ งชี้  และค่ าเป้ าหมายที่ ก าหนดในแผน

ยุทธศาสตร/์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีใน

ด้านการบรกิารทางวิชาการแกส่ังคม 

8.มติการประชุมคณะกรรมการหรือผลการพิจารณาของ

ผู้บริหารที่รับผิดชอบฯ เกี่ยวกับการพิจารณาผลการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้

ข้อเสนอแนะ 

9.รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมชี้น า ป้องกัน 

หรอืแกป้ัญหาของสังคมทุกโครงการ  

10.รายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน

รอบปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

11.รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงการด าเนินในการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา

ของสังคมได้แก่มติการประชุมของคณะกรรมการที่
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ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม 

2.บรรลุเปา้หมายตามแผนประจ าปีไมต่่ ากวา่ 

รอ้ยละ 80 

 

1.แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีในการชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมที่

ระบุตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จ/การ

บรรลุเป้าหมาย 

2.รายงานการประเมินผลความส าเร็จ/การบรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผน

ยุทธศาสตร/์แผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ใน

การชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม (บรรลุ

เป้าหมายไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80) 

3.มีประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อคนในชุมชน 

 

ประเด็นที่ 1 มีประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อคนในสถาบัน 

1.ข้อมูล/เอกสารที่แสดงถึงผลของการชี้น า ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหาของสังคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง

คุณคา่ต่อคนในสถาบัน 

ประเด็นที่ 2 มีประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อคนในชุมชน 

1.รายงานผล ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตาม

โครงการหรือกิจกรรมโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชน

หรือองค์กรที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร 

(ต่อเนื่อง     และยั่งยืน)ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรม

ของชุมชนหรอืองคก์ร 

2.มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณา

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้ าฯ และให้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง 

4.มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชน์และสรา้ง

คุณคา่ต่อชุมชนหรอืสงัคม 

 

ประเด็นที่ 1 มีประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อคนในสถาบัน 

1.รายงานผลการกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า

ของการจัดโครงการ/กิจกรรมชี้น า ป้องกัน หรือ

แกป้ัญหาของสังคม ที่เกดิต่อคนในสถาบัน 

ประเด็นที่ 2 มีประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อคนในชุมชน 

1.รายงานผลการกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า

ของการจัดโครงการ/กิจกรรมชี้น า ป้องกัน หรื อ
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ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

แกป้ัญหาของสังคม ที่เกดิต่อชุมชนหรอืสังคม 

5.ได้รับการยกย่องระดับชาตแิละ/หรอื

นานาชาต ิ

หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่อง

ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ในประเด็นที่มหาวิทยาลัย

ชีน้ า ป้องกัน หรอืแกป้ัญหาของสังคม 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

หลักการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย 

และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู 

อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น

รากฐานการพัฒนาองคค์วามรู้ที่ดีขึน้ 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3. มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบง่ชี้ คอื 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 : การส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นศลิปและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 : การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 บัณฑิตวิทยาลัยต้องมีนโยบายแผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง

ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น

ของบัณฑติวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะ และ

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. เกณฑ์การมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

 6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ใน

ระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิ ลปะและวัฒนธรรม และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดระบบและ

กลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรน า

กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์

ชัดเจนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ เช่น มีการ

ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม การก าหนดผู้รับผิดชอบมี

การจัดท าแผนงบประมาณ โครงการ มี

การก าหนดตั วชี้ วั ดด้ านศิ ลปะและ

วัฒนธรรม มีการน างานศิลปะและ

วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดย

ทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการน าสู่

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.เอกสารแสดงการก าหนดนโยบาย

ด้ านการท านุ บ ารุ งศิ ลปะและ

วัฒนธรรม 

2.เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ก า ร ก า ห น ด

ผู้รับผิดชอบการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3.เอกสารแสดงแผนการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.เอกสารแสดงการก าหนดตัวชีว้ัดด้าน

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.เ อกส ารหลั กฐ านแสด งกา ร

ด าเนินงานตามแผนและแนวทางที่

ก าหนด 

6.เอกสารแสดงการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งมีการ

น าผลมาจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขใน

การด าเนินการครัง้ต่อไป 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรยีนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการน าการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณา

การร่วมกับการเรียนการสอน และ

กิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียน

การสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ

กจิกรรมการเรยีนการสอน หรอืบูรณาการ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ งที่ จัดโดย

บัณฑิตวิทยาลัยและที่จัดโดยองค์การ

นักศึกษา 

1.โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการงาน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

2.เอกสารแสดงการบูรณาการศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอน เ ช่ น  กิ จกรรมศิ ลปะและ

วัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในแผนการ

สอนหรือการจัดโครงการกิจกรรม

ศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบในการ

เรยีนการสอนได้ เป็นต้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

3.เอกสารแสดงการบูรณาการศิลปะ

และวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา 

เช่น รายละเอียดโครงการที่แสดงถึง

การน าศิลปะและวัฒนธรรมไปใช้ใน

การจัดกจิกรรม ภาพถา่ย เป็นต้น 

3.มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ

บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

3.1บัณฑิตวิทยาลัยมีสถานที่ เพื่อการ

เผยแพร่และบริการด้ านศิลปะและ

วัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ 

พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการ

บริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการ

จัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการ

จั ดสรรงบประมาณด้ านศิ ลปะและ

วัฒนธรรม 

3.2บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าวารสารศิลปะ

และวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสาร

ระดับหน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความ

ต่อเนื่องในการด าเนินงาน  

3.3บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริการวิชาการ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความ

ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น   มี

การสรา้งเครอืข่าย มีการก าหนด   ตัวบ่งชี้

และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น

ระบบอย่างชัดเจน 

1.หลักฐานแสดงแหล่งเผยแพรก่จิกรรม

หรือบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ต่อสาธารณชนของหน่วยงาน 

2.หลักฐานแสดงการเผยแพร่กิจกรรม

หรือบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

เช่น ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์การจัดแสดง

งานศิลปะ/ศิลปวัตถุ การแสดงด้าน

วัฒนธรรม เช่น หอศิลป์ หอประวัติ 

พิพธิภัณฑ์เป็นต้น 

3.วารสารศิลปะและวัฒนธรรมใน

ระดับต่างๆ โดยมีความต่อเนื่องในการ

ด าเนินงาน 

4.เอกสารแสดงความร่วมมือหรือการ

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือ

องค์กรภายนอกด้ านศิ ลปะและ

วัฒนธรรม 

4.มีการประเมินผลความ ส าเร็จ

ของการบูรณาการงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ

การจัดการเรียนการสอนและ

กจิกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรม

นักศึกษา มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และ

ตดิตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

1.เอกสารแสดงการประเมิ นผล

ความส าเร็จของแผนการบูรณาการ

งานด้ านการท านุ บ า รุ งศิ ลปะ         

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอน 

2.เอกสารแสดงการประเมิ นผล

ความส าเร็จของแผนการบูรณาการ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

งานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และ

วัฒนธรรมกับกจิกรรมนักศึกษา 

5.มีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและ

กจิกรรมนักศึกษา 

5.1มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา

กระบวนการ บูรณาการด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

5.2มี แผนปรั บปรุ งและพัฒนาการ 

บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมน าสู่การปฏิบัติและปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

5.3 มี ผลสัมฤทธิ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการ

ด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนา

อย่างเป็นรูปธรรม 

1.เอกสารแสดงการน าผลการประเมิน

ไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้าน

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้

หลักการของ PDCA 

2.เอกสารแสดงแผนการปรับปรุง    

และพัฒนากระบวนการบูรณาการด้าน

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

กับการจัดการเรียนการสอน และ

กิจกรรมนักศึกษาพร้อมมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ 

3.เอกสารแสดงการด าเนินการตาม

แผนการปรับปรุงและพัฒนา และมี

การปรับปรุงตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

4.เอกสารแสดงถึงผลของการปรับปรุง

ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง

เป็นรูปธรรม 

6.มี การก าหนดหรื อสร้ า ง

มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

6.1บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนด/การ

สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยมีการใช้ผู้เช่ียวชาญและมีการเผยแพร่

สู่สาธารณะ 

6.2บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก

สังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากร

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับ

ชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนผลงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมโดยมี การเผยแพร่ทั้ งใน

1.เอกสารแสดงการประชุมสัมมนา 

หรือกิจกรรมเพื่อก าหนดหรือสร้าง

มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ /

ผู้เช่ียวชาญ/ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมกับ

คณะท างานหรือผู้ เช่ียวชาญของ

บัณฑิตวิทยาลั ย และเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

2 . เอกสารแสดงการมี ผลการ

ด าเนินการท านุบ ารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ  มีศิ ลปินแห่ งชาติ    
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ

นานาชาติ หรอืมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับ

การอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 

หรือบุคลากรที่ ได้ รับเชิญให้ เป็น

วิทยากร หรือเป็ นผู้ ทรงคุณวุฒิ         

ที่ ได้รับการยอมรับในระดับชุมชน 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3.เอกสารแสดงจ านวนผลงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ มี การเผยแพร่  ใน

ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับ

นานาชาติ หรือผลงานที่ได้รับรางวัล 

ได้รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 : การส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม (สมศ.10) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม 

เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพึงตระหนักที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม 

สนับสนุน เพื่อให้สังคมในมหาวิทยาลัยอยู่รวมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็น

แบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่น่ายอมรับของสังคม การส่งเสรมิสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคง และยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัด 

และสามารถประเมินผลได้ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2. บรรลุเปา้หมายตามแผนประจ าปีไมต่่ ากวา่รอ้ยละ 80 

 3. มีการด าเนนิงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 

 4. เกิดประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

 5. ได้รับการยกยอ่งระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อม

รายละเอียด ของโครงการหรอืกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเปา้หมายความส าเร็จ 

 3.  รายงานสรุปผลหรอืประเมินโครงการหรอืกิจกรรม (ประโยชน์และคุณคา่ต่อชุมชน) 

 4.  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผล

ส าเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม 

หรือแบบประเมิน วิธีการวเิคราะห์ผล เป็นต้น 
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 5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จาก

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 

1.เอกสารแสดงแผนการท านบุ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.เอกสารแสดงการด าเนินการตามแผน เช่น 

โครงการ  หรือกจิกรรมพรอ้มรายละเอยีดรวมทัง้ตัว

บ่งชี้และเปา้หมายความส าเร็จ 

3.เอกสารแสดงการติดตามผลการด าเนนิงาน 

4.เอกสารแสดงการประเมนิผลส าเร็จตามแผน 

5.เอกสารแสดงการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

2.บรรลุเปา้หมายตามแผนประจ าปีไมต่่ ากวา่

รอ้ยละ 80 

 

1.เอกสารแสดงการประเมินแผน และผลการประเมนิ 

ตามตัวชีว้ดัในแผนไมต่่ ากวา่รอ้ยละ 80 

2.หลักฐานทีอ่ธิบายรายละเอยีดและแสดง

กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการประเมินแผนเช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บขอ้มูลแบบประเมิน 

วิธีการวเิคราะห์ผล เป็นตน้ 

3.มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 

 

1.เอกสารแสดงรายละเอยีดโครงการหรือกจิกรรมที่มี

การด าเนินการในปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน หรือแผนการ

จัดโครงการหรอืกิจกรรมในปถีัดไป 

2.เอกสารแสดงรายงานสรุปผลการจัดโครงการ หรือ

กจิกรรม 

4.เกดิประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อชุมชน

ภายใน/ภายนอก 

1.รายงานสรุปผลหรือประเมนิโครงการหรอืกิจกรรม

ที่แสดงวา่เกิดประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อชุมชน 

5.ได้รับการยกย่องระดับชาตแิละ/หรอื

นานาชาต ิ

หลักฐานแสดงรายงานรางวลัที่ได้รับการประกาศ

เกียรติคุณยกย่องระดับชาติและนานาชาติจาก

มหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 : การพัฒนาสนุทรยีภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสั งคม 

โดยลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนใน

การพัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรีย์ภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ

เลือกรับรักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ ที่มี

รสนิยม 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในบัณฑติวิทยาลัยที่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ดี 

 2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง 

อย่างมีความสุนทรยี์ 

 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 4. การจัดให้มีพื้นที่และกจิกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสรมิให้นักศึกษาและบุคลากร มี

ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ      

และวัฒนธรรมที่สถานศึกษาด าเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 

 2. โครงการหรอืกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส าเร็จ    

อย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
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 3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัย และสวยงาน 

 4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ

ส่งเสรมิให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

 5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4  

 

หมายเหตุ  

 1. สะอาด หายถงึ ไม่รก มีระเบยีบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 

 2. สุขลักษณะ หมายถงึ สะอาด ปลอดภัย ไรม้ลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 3. สวยงาม หมายถงึ มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.การมีส่วนรว่มของบุคลากรในบัณฑติวิทยาลยั

ที่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ดี 

 

1.เอกสารแสดงรายละเอยีดโครงการหรือ

กจิกรรมที่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน 

และลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

โครงการนั้นๆ 

2.รายงานสรุปผลการจดักจิกรรมที่แสดงถงึผล

ของการมีส่วนรว่มของบุคลากรที่ก่อให้เกดิ

วัฒนธรรมที่ด ี

2.สิง่แวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร

สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอยา่ง

มีความสนุทรยี ์

1.ภาพถา่ยอาคาร สถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ

และตกแต่งอยา่งมสีุนทรยี์ 

3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

สอดคลอ้งกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

1.ภาพถา่ยสถานที่ที่มีการปรบัแต่งและรักษาภมูิ

ทัศน์ใหส้วยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเปน็

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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4.การจัดใหม้ีพืน้ที่และกจิกรรมทางวัฒนธรรมที่

เอือ้และส่งเสรมิใหน้ักศึกษาและบุคลากรมสี่วน

รว่มอย่างสม่ าเสมอ 

 

1.เอกสารแสดงถงึมีการจัดสรรหรอืสนับสนุน

พืน้ที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อจดักจิกรรมทางด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.เอกสารแสดงถงึการจัดกจิกรรมทางด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมในพืน้ทีด่ังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่

เกีย่วกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

1.รายงานสรุปหรอืประเมินผลระดับความพงึ

พอใจของบุคลากรและนักศึกษาในโครงการหรอื

กจิกรรมที่พัฒนาสุนทรยีภาพทางศิลปะและ

วัฒนธรรมไมต่่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.หลักฐานทีอ่ธิบายรายละเอยีดและแสดง

กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการประเมินความ

พึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเช่น ขั้นตอน

และช่วงระยะเวลาการเก็บขอ้มูล การสุ่มตัวอยา่ง 

แบบส ารวจหรอืแบบสอบถามหรอืแบประเมิน 

วิธีการวเิคราะห์ผล   เป็นตน้ 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 

หลักการ 

 บัณฑิตวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการอ านวยการ 

บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดแูลการท างานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัย

จะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความ

เสี่ยง การบรหิารการเปลี่ยนแปลง การบรหิารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3. มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 

 6. เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 2552-2553 

 7. เกณฑก์ารบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องคู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 

 9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบง่ชี้ คอื 

 ตัวบ่งชีท้ี ่7.1 : ภาวะผู้น าของสภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารทกุระดบัของมหาวิทยาลยั (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลยัเรียนรู ้(สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลยั (สมศ.13) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลยั (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย คือ คณะกรรมการ

อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารทุกระดับของบัณฑิตวิทยาลัย หากคณะกรรมการ

อ านวยการฯและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี  มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รัก

ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มี

ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้บัณฑิตวิทยาลัยเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการฯปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน  

และพัฒนาบัณฑติวิทยาลัย 

 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของบัณฑติวิทยาลัยไปยังบุคลากรในบัณฑติวิทยาลัย 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้

อ านาจ ในการตัดสินใจแกบุ่คลากรตามความเหมาะสม 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงคข์องบัณฑติวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 7. คณะกรรมการอ านวยการฯประเมินผลการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหาร

น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรหิารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ :  

 หากจะประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน       

ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตาม

เกณฑข์อง สมศ. 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อ านวยการฯปฏิบัติหน้าที่

ตามที่ กฎหมายก าหนด

ครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดล่วงหน้า 

1.1กรรมการอ านวยการฯทุกคนควร

ได้รับการชี้แจงและท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฏหมายข้อบังคับต่างๆ ที่

เกี่ ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย

โดย เฉพาะพระราชบั ญญั ติ

มหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ อาท ิ

ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศ

ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของประเทศกรอบทิศทางการ

พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และอัต

ลั กษณ์ ของบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย 

เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มี

ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนจะปฎิบัติ

หน้าที ่

1.2กรรมการอ านวยการฯก ากับ

ดูแลบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่

ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ

คณะกรรมการอ านวยการฯ และมี

ความสอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศ รวมทั้งทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3มีการเปิดเผยประวัติกรรมการ

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.พระราชบัญญัติของบัณฑิตวิทยาลัยที่

ก าหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ

อ านวยการฯ 

3.รายงานสรุปการเข้ าประชุมของ

คณะกรรมการอ านวยการหรือแฟ้ม

รายงานประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการที่แสดงวาระและมติการ

พิจารณาหลักเกณฑ์ /วิธีการในการ

ประเมินตนเอง 

5.รายงานผลการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการอ านวยการฯ 

6.แบบประเมินผล และเกณฑ์การ ให้

คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการอ านวยการฯ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

อ านวยการฯรายงานการประเมิน

ตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 

2.ผู้ บริ หารมี วิ สั ยทั ศน์ 

ก า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร

ด าเนินงาน และสามารถ

ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถใน

การวางแผนกลยุทธ์ มีการ

น าข้อมูลสารสนเทศเป็น

ฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

2.1ผู้บริหารและคณะกรรมการ

อ านวยการฯ มีส่วนร่วมกันในการ

ก าหนดนโยบายและจั ดท า

วิสัยทัศน์พันธกิจ แผนกลยุทธ์ 

และน าสู่การปฏิบัติที่ เป็นระบบ

ชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้

คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่

ควรมีการพิจารณาจาก  

1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการ

ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมี

โอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อการเรยีนรู ้ 

2) มิติการพัฒนา หรอืการปรับปรงุ

กระบวนหลักของบัณฑิตวิทยาลัย 

เช่น การพัฒนาหลักสูตร การ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของ

นักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการ

วิจัย การบริการวิชาการและสังคม 

ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม  

3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต โดยค านึงถึงความคุ้มค่า

ของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 

และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ

วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์ ของ 

บัณฑิตวิทยาลัย อย่างเหมาะสม

1.แผนยุทธศาสตรข์องบัณฑิตวิทยาลัย 

2.รายงานโครงการประชุมสัมมนา  ที่

ผู้ บริหารมีส่ วนร่ วมในการก าหนด

นโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกจิแผน

ยุทธศาสตร ์

3.เอกสารโครงการ/รายงานสรุป/รายงาน

การประชุมที่ผู้บริหารได้มีการชี้แจง/

ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน

ทุกระดับทราบและมีความเข้าใจรว่มกัน 

4.ระบบฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย/

หน่วยงานที่สามารถน ามาใช้ในการ

ติดตามผลการบรหิารงาน  

5.รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับ

การรายงานผลการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้คุณภาพ (KPI) หรือตัวบ่งชี้ที่ก าหนด

ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ (ควรเป็นวาระ

พิจารณาเพื่อปรับปรุงงาน) 

6.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุมของ

ผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าบัณฑิต

วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร ์

การถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหาร 

รายงานผลการด าเนินงาน  
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของ

การจัดเก็บข้อมูล และการรายงาน

ข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไก

การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ 

และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ

บุคลากรทุกระดับทราบและมี

ความเข้าใจรว่มกัน 

2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของ

บัณฑิ ตวิ ทยาลั ย ให้ ทั นสมั ย 

น ามาใช้ในการติดตามผลการ

บริหารสารสนเทศ การรายงานผล

การด าเนินงานตามตัวบ่งชีคุ้ณภาพ 

(KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และน า

ข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจ

ปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

3.ผู้ บริหารมีการก ากับ 

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนินงานของ

บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยไปยั ง

บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1ผู้บรหิารมีการก ากับ ติดตามผล

การน านโยบายและแผนกลยุทธ์

ไปสู่ การปฏิบัติ ในการประชุม

ผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง 

เพื่อทบทวนเป้าหมายหรือปรับ

แผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง

กับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง

สร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสาร

แผนการด าเนินงานไปยังบุคลากร

กลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

3.2ผู้บริหารมีการประเมินผลการ

ด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกจิของ

บัณฑิตวิทยาลัยอย่างครบถ้วน 

รวมทั้ งการติดตามผลสัมฤทธิ์ 

1.รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิต

วิทยาลัย (สามารถใช้เอกสารผลการ

ด าเนินงานตามแผนฯในตัวบ่งชี ้1.1) 

2.ช่องทางหรือเอกสารแสดงวิธีการแจ้ง

แผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุก

ระดับ เช่น การประชุมชี้แจง เว็บไซต์สื่อ/

สิ่งพิมพ ์

3.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุมของ

ผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าบัณฑิต

วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องการก ากับ ติดตาม

ผลการน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ การ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน

เป้าหมาย หรือปรับแผนการ

ด าเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อม

แจ้ งผลการด าเนิ นงานไปยั ง

บุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสาร

ภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเมินผลและการด าเนินงาน 

4.ผู้บริหารสนับสนุนให้

บุคลากรในบัณฑติวิทยาลัย

มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ ให้อ านาจในการ

ตัดสินใจแก่บุคลากรตาม

ความเหมาะสม 

4.1ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 

2 ทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้ อ เสนอแนะจากบุ คลากร

ผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูล

เพื่ อการปรั บปรุ งระบบการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2ผู้บริหารด าเนินการปรับลด

ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ

โดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจ

แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับ

ถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว 

พร้อมกับมีการก ากับ และ

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

ระบบการท างานมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความ

เสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

4 .3ผู้ บริ หารมี การส่ ง เสริ ม

สนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการ

สรา้งขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร

เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การ

จัดโครงการรางวัลคุณภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว 

(lean organization) เป็นต้น 

1.ประกาศ/ค าสั่งเกี่ยวกับการสรรหาผู้

ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร/กรรมการที่

ส าคัญอื่นๆ และค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ

ชุดที่ส าคัญ 

2.ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังข้อคิดเห็น

และข้ อ เสนอแนะจากบุ คลากร

ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ในที่ประชุม โทรศัพท์

อีเมล์ เว็บบอรด์ กล่องรับความคดิเห็น  

3.เอกสารหลักฐาน/ค าสั่งการมอบอ านาจ

ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติ

ระดับถัดไป 

4.รายงานโครงการผู้บริหารพบบุคลากร 

หรือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อรับฟัง

ความคดิเห็นในเรื่องต่าง  ๆ
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ 

และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วม 

งาน เพื่อให้สามารถท างาน

บรรลุ วัตถุประสงค์ของ 

บัณฑิตวิทยาลัยเต็มตาม

ศักยภาพ 

5.1ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้

แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่ม

ทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพใน

การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on - 

the - job training) จัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรน า

หลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อ

การแลกเปลี่ยนความรู้ และ

ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน

ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การสรา้ง

เ ค รื อ ข่ า ย ชุ ม ชนนั กปฎิ บั ติ 

(community of practices) เป็นต้น 

1.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหารมี

การสอนงานที่หน้างาน เช่น บันทึกการ

สอนงานภาพถา่ย 

2.รายงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร้ะหว่างผู้บรหิารและผู้ร่วมงาน 

3.เอกสารโครงการอบรมที่ผู้บริหารเป็น

ผู้บรรยาย 

4.ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุม

คณะกรรมการที่ผู้บริหารท าหน้าที่เป็นที่

ปรกึษา 

5.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุมของ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารบัณฑิต

วิ ทยาลั ย /คณะกรรมการประจ า 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น วาระการ

อนุมัติให้มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

6.ผู้บริหารบริหารงานด้วย

หลั กธรรมาภิบาล โดย

ค านึ งถึ งประโยชน์ ของ

บัณฑิตวิทยาลัยและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

6.1ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมา 

ภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร

การด า เนิ นงานของบั ณฑิ ต

วิทยาลัยให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนด

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารบัณฑิต

วิทยาลัย และคณะกรรมการ

อ านวยการฯ โดยให้สอดคล้องทิศ

ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของประเทศและทั นต่ อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2ผู้บริหารมีการด าเนินงาน

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ

ในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง

คุณภาพทางวิชาการและเปิด

ผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

10 ประการ ดังนี้ 

หลักประสทิธผิล (Effectiveness) 

1.รายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(ก.พ.ร.) 

2.รายงานสรุปผลการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 

3.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

4.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในทั่วทั้งองคก์ร 

หลักประสทิธภิาพ (Efficiency) 

1.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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โอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

6.3ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ 

มีรายงานประเมินตนเอง จัดท า

รายงานสรุปผลการท างานและ

รายงานการเงิ นของบัณฑิ ต

วิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ

อ านวยการฯ เป็นประจ าทุกปี 

6.4ผู้บริหารมีการติดตามผลการ

ควบคุมภายใน การบริหารความ

เสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยการศึกษา และ

รายงานการเงิ นของบัณฑิ ต

วิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ

อ านวยการเป็นประจ าทุกป ี

ภายในทั่วทั้งองคก์ร 

2.รายงานการบริหารความเสี่ยงด้าน

การเงินและทรัพยากร และการควบคุม

ภายในทั่วทั้งองคก์ร 

3 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บรหิาร 

5.รายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ก.พ.ร.(ด้านงบประมาณและการประหยัด

พลังงาน) 

6.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

7.รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

1.ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเรยีน

การสอนการวิจัย 

2.รายงานสรุปผลการจัดโครงการบริการ

วิชาการแกชุ่มชน 

3.วาระการประชุมรายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

1.รายงานผลการส ารวจบัณฑิตที่ได้งาน

ท า และผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐาน TQF และคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ์นักศึกษา 

2.สรุปงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์แก่

สังคมและชุมชน 

3.รางวัลหรือผลงานที่แสดงถึงผู้บริหาร 

คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาได้เป็น

แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา และด้านอื่น  ๆ
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ต่อสาธารณะชน 

4.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

หลักความโปร่งใส (Transparency) 

1.รายงานการติดตามและประเมินการใช้

จ่ายจากเงินรายได้ รายงานสภาพทางการ

เงิน การควบคุมภายใน การบริหารความ

เสี่ยง การตรวจสอบภายใน อื่น  ๆ

2.ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการ

ด าเนินต่างๆให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กร

และ/หรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดย

ทั่วกัน เช่น การเผยแพร่ประวัติผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเอง และผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

3.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่

มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก

หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการในเรื่องต่าง  ๆ

2.รายงานผลการจัดประชุม/สัมมนา

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเป็น

ประจ าทุกปี เพื่อระดมความคิดเห็นใน

การพัฒนาหน่วยงาน 

3.ช่องทางการรับความคิดเห็นเช่นตู้รับ

ข้อคิดเห็นโทรศัพท์สายด่วนเว็บบอร์ด 

การจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนเป็นต้น และรายงานสรุป 

ข้อคดิเห็นที่เกี่ยวข้อง 
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4.กจิกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

ระหว่าง หน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

หลักการกระจายอ านาจ 

1.ค าสั่ ง/หนังสือการมอบอ านาจให้

ผู้บริหารส่วนงานต่างๆมีอ านาจในการ

บรหิารและตัดสินใจ 

2.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

1.กฎระเบี ยบข้ อบั งคั บต่ างๆของ

มหาวิทยาลั ย/หน่ วยงานเช่น การ

บรหิารงานบุคคล การสรรหาหัวหน้าสว่น

งาน การเงินพัสดุ สิทธิสวัสดิการ เป็น

ช่องทางการเผยแพร่กฎ ระเบี ยบ 

ข้อบังคับต่างๆของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

หลักความเสมอภาค (Equity) 

1.กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของบัณฑิต

วิทยาลัย  

2.วาระการประชุม รายงานการประชุม  

หลักมุ่ งเน้นฉันทามติ (Consensus 

Oriented) 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

รับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

2.รายงานสรุปการจัดสัมมนาต่างๆ ที่มี

การรับฟังความคิดเห็นทั้งจากบุคลากร

ภายในบัณฑิตวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย 

3.สรุปการประชุมหรือการประชา

พิจารณ์เพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีซึ่งได้

เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุป

รว่มกัน 

4.สรุปการเจรจาตัวชี้วัดตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารส่วนงานและ

บุคลากรที่เก่ียวข้องร่วมเจรจาและหา

ข้อสรุปรว่มกัน 

5.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

7.คณะกรรมการอ านวยการ

ประเมินผลการบริหารงาน

ของบัณฑิตวิทยาลัยและ

ผู้บริหารน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบริหารงาน

อย่างเป็นรูปธรรม 

7.1คณะกรรมการอ านวยการ

ประเมินผลการบริหารงานของ

บัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหาร

ตามที่ ระบุ ไว้ ในกฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่า

ด้วยการบรหิารงานบุคคลผู้บริหาร

และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ

ประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ท า

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ

อ านวยการฯและผู้บรหิาร 

7.2คณะกรรมการอ านวยการฯควร

ยึ ดหลั กการประเมิ นผลการ

บริหารงานแบบกัลยาณมิตร 

กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการ

ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น า

ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 

1.แบบประเมินผลการบริหารงาน และ

เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผล

การบรหิารงานของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.ผลการประเมินการบริหารงานของ

คณะกรรมการอ านวยการฯ 

3.เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการ

น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการ

บริหารงาน เช่น การจัดท าแผนการ

บริหารงาน และรายงานการประชุม 

ร า ย ง านผลกา รด า เ นิ น ง า นต่ อ

คณะกรรมการอ านวยการฯ(วาระ

พิจารณา) 

4.วาระการประชุม รายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
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หรือปรับปรุ งมหาวิทยาลัยให้

เจรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง 

7.3ผู้ บริ หารมี การน าผลการ

ประเมิ นจากคณะกรรมการ

อ านวยการฯไปใช้ปรับปรุงการ

บริหารงาน อาทิ จัดท าแผนการ

บริหารงาน และรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

อ านวยการฯในโอกาสที่เหมาะสม 

หมายเหตุ :  

 เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการ

อนุมัติให้ความเห็นชอบจากผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 : การพัฒนามหาวิทยาลยัสู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้ (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เช่นกัน โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งกระจัด

กระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถ

เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้

มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือกการรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึง

ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายใน   และภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและ

วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรูแ้ละทักษะดา้นการผลิตบัณฑิต และด้าน   

การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด 

 4. มีการรวบรวมความรูต้ามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณอ์ักษร (explicit knowledge) 

 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน

มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง         

(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชใ้นการปฏิบัติงานจรงิ 
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เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการก าหนดประเด็นความรู้

และเป้าหมายของการจัดการ

ความรูท้ี่สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัย 

1.1บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยควรศึ กษา

เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ 

หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย ว่ามีประเด็นใดที่

มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัต

ลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อน ามาใช้ใน

การก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้

ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.2บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนด

ประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย 

คณบดี รองคณบดี หัวหน้างาน ที่

ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกล

ยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต 

ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1.3บัณฑิตวิทยาลัยควรมีเป้าหมาย

ในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่อง

การพัฒนาทักษะความสามารถของ

บุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่าง

น้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการ

ผลิ ตบัณฑิ ตและด้ านการวิ จั ย 

1.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

รับผิดชอบงานการจัดการความรู ้

2.รายงานการส ารวจผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์

หรือนักศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการ

สอน และการวิจัย เพื่อน ามาก าหนด

ประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย 

3.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติ

การในการจั ดการความรู้ ให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 

มหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบ

จากผู้บริหารและคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัย 

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารที่พิจารณาแผนยุทธศาสตร์

หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ

ความรู ้

5.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบัณฑิต

วิทยาลัยมีเป้าหมายในการจัดการ

ความรู้  โดยเน้นเรื่องการพัฒนา

ทักษะความสามารถของบุคลากร

ภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัย โดยอาจจะ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่

บัณฑิตวิทยาลัยมุ่ งเน้นตามอัต

ลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุง

หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่ เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้  (learning 

outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัย

ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเพื่อ

ก าหนดประเด็ น  หรื อการจั ด

ประชุมสัมมนา 

6.วาระการประชุม รายงานการ

ประชุม  

2.ก าหนดบุ คลากรกลุ่ ม 

เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้

และทั กษะด้ านการผลิ ต

บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่

ก าหนดในข้อ 1 

 

2.1กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่าง

น้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่

เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตและ

การวิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัย

ที่ เกี่ ยวข้ องกับประเด็ นความรู้

ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่บัณฑิต

วิทยาลัยมุ่งเน้น 

2.2บัณฑิตวิทยาลัยควรก าหนด

นโยบายให้มีการส ารวจผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์

หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือ

สาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการ

เรียนการสอน และการวิจัยที่

สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ 

เพื่ อน ามาก าหนดเป็ นประเด็ น

ส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการ

ความรู้ ให้ ได้ องค์ความรู้ ที่ เป็ น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา 

1.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการ

ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่

พัฒนาความรู้  เช่น รายงานการ

ประชุม เอกสารโครงการที่ขออนุมัติ

ด าเนินการ 

2.รายงานการส ารวจผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์

หรือนักศึกษาในหน่วยงานหรือ

สาขาวิชาโดยเฉพาะด้านการจัดการ

เรียนการสอน และการวิจัย เพื่อ

น า ม า ก า ห น ดป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ

กลุ่มเป้าหมาย 

3.วาระการประชุม รายงานการ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุม

ที่เกี่ยวข้อง 

3.มีการแบ่งปันและแลก-

เปลี่ ยนเรียนรู้ จากความรู ้

ทักษะของผู้มีประสบการณ์

3 . 1บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยควรเ ชิญ

บุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มี

ผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ

1.รายงานการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อ

การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกับ

เจ้ าของความรู้  เคล็ดลับ หรือ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ตรง (tacit knowledge) เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบั ติที่ ดี ตาม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 

1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

ผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงาน

ด้านอื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเน้น 

มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือ

นวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวที

ต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือ

นวัตกรรมดังกล่าว 

3.2บัณฑิตวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มี

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้

ภายในบัณฑิตวิทยาลัย เช่น การ

ส่งเสริมให้มี ชุมชนนักปฏิบัติและ

เครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้ง

ระหว่างหน่วยงานภายในบัณฑิต

วิทยาลั ยและภายนอกบัณฑิ ต

วิทยาลัย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย

การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที ่

นวัตกรรม  

2.เอกสารลงนาม/ภาพถ่าย/รายงาน

สรุปกิจกรรมเครือข่ายด้านการ

จั ดการความรู้  ทั้ งภายในและ

ภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย 

3.รายงานสรุปผลการประเมิน

โครงการแต่ละโครงการตามแผนการ

จัดการความรู ้

4.ช่องทางการเผยแพร่ประเด็น

ความรู้ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ e-mail 

5.วาระการประชุม รายงานการ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุม

ที่เกี่ยวข้อง 

4.มีการรวบรวมความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 

1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนว

ปฏิ บั ติ ที่ ดี มาพัฒนาและ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย

ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  ( explicit 

knowledge) 

4.1มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มี

อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่

เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่

ต้ อ ง ก า ร เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้

ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดี

ได้ง่าย 

4.2ควรมี การใช้ประโยชน์ จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ และ

1 . เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น / ค า สั่ ง

ผู้ รั บผิ ดชอบในการวิ เคราะห์

สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว

บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบ 

2.เอกสารความรูต้ามประเด็นความรู้/

แนวปฏิบัติที่ดีที่รวบรวมจากการ

จัดการความรู ้

3.ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ เช่น 

เว็บไซต์ e-mail 

4.วารสาร บอร์ด หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิด

ความประหยัดและเกิดประโยชน์

สูงสุดควรมีการจัดพิมพ์วารสาร 

หรอืสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็น

เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือ

นวัตกรรมดังกล่าว 

 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และควร

ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของ

ความรู ้

5.วาระการประชุม รายงานการ

ประชุม 

5.มีการน าความรูท้ี่ได้จากการ

จัดการความรู้ในปีการศึกษา

ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่

ผ่ านมติที่ เป็ นลายลักษณ์

อักษร (explicit knowledge) 

และจากความรู้ทักษะของผู้มี

ป ร ะ สบก า รณ์ ต ร ง ( tacit 

knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ

ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จรงิ 

5.1ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้

จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ 

เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการ

ความรู้ ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัยและสังคม น ามาปรับใช้

ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการ

ปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และ

ติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้

และเป้าหมายของการจัดการความรู้

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

5.3มีกลไกการน าผลการประเมิน

คุณภาพจากภายในและภายนอก

ด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุง

และพัฒนาระบบและกลไกการ

จัดการความรูข้องบัณฑิตวิทยาลัย 

5.4ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์

ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด

ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ 

กลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1.รายงานการติดตามการน าความรู้

จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการ

ท า ง า น โ ด ย บุ ค ล า ก ร ที่ เ ป็ น

กลุ่มเป้าหมายในบัณฑิตวิทยาลัย 

2.หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้

ให้เกิดประโยชน์แก่บัณฑิตวิทยาลัย

และสังคม 

3.เอกสารความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีจาก

การจั ดการความรู้ ที่ น า ไปใ ช้

ประโยชน์ 

4.เอกสาร ภาพถ่าย หรือรายงานที่

แสดงการน าความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี

ไปใช้ประโยชน์ในการท างานและสิ่งที่

แสดงถงึประโยชน์ที่เกดิขึน้ 

5.รายงานการประชุม  
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หมายเหตุ :  

 เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มา หรือมีการ

อนุมัติ  ให้ความเห็นชอบจากผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

บัณฑติวิทยาลัยควรมีการพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่

สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยง

กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การ

วางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร 

เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิต

วิทยาลัย ทั้งนี ้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย โดย

อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิ น และ

สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ 

 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครอืข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีแผนระบบ

สารสนเทศ 

( InformationS

ystem Plan) 

1.1บัณฑิต

วิ ท ย า ลั ย

ค ว ร ตั้ ง

คณะกรรม

การจัดท า

แผนระบบ

สารสนเทศ

ที่ประกอบ

ไ ป ด้ ว ย

ผู้ บ ริ ห า ร

ด้านระบบ

สารสนเทศ

ของบัณฑิต

วิ ท ย า ลั ย

แ ล ะ กลุ่ ม

ผู้บริหารที่

เ ป็ น ผู้ ใ ช้

ร ะ บ บ

สารสนเทศ 

1 . 2 แ ผ น

ร ะ บ บ

สารสนเทศ

ค ว ร

สอดคล้อง

กับแผนกล

ยุ ท ธ์ ข อ ง

บั ณ ฑิ ต

วิทยาลัย 

1 . 3 ร ะบบ

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการใช้ระบบสารสนเทศ  

2.แผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารที่พิจารณาเห็นชอบแผนการใช้

ระบบสารสนเทศหรอืแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

สารสนเทศ

ที่ น าเสนอ

ใ น แ ผ น

ร ะ บ บ

สารสนเทศ

ค ว ร

ประกอบด้ว

ย

รายละเอียด

ดั งต่อไปนี้

เป็ นอย่ าง

น้อย 

- 

วัตถุประสง

ค ์

ความสามา

รถในการ

ท างานของ

ระบบแต่ละ

ระบบ 

- ค ว า ม

สอดคล้อง

ของแต่ละ

ระบบที่ มี

ต่อแต่ละกล

ยุ ท ธ์ ข อ ง

บั ณ ฑิ ต

วิทยาลัย 

- 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

ความสัมพั

นธ์ระหว่าง

ร ะ บ บ

สารสนเทศ

ที่ น าเสนอ

ใ ห ม่ กั บ

ร ะ บ บ

สารสนเทศ

ที่ มี อ ยู่ ใ น

ปัจจุบัน 

- 

ทรัพยากร

สารสนเทศ

ที่ต้ องการ

ใช้ในแต่ละ

ร ะ บ บ ทั้ ง 

hardware 

software 

(system 

software 

แ ล ะ

application 

software) 

database 

peopleware 

และ facilities 

อื่น  ๆ

- 

งบประมาณ
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

ที่ต้ องการ

ใช้ในแต่ละ

ระบบ 

- ก า ร

ป ร ะ เ มิ น

ความคุ้มค่า

ของระบบ

สารสนเทศ 

- ก า ร

จั ดล า ดั บ

ความส าคั

ญของระบบ

สารสนเทศ 

2 . มี ร ะ บ บ

สารสนเทศ

เ พื่ อ ก า ร

บริหารและ

การตัดสินใจ

ตามพันธกิจ

ของบัณฑิต

วิทยาลัย โดย

อย่ า ง น้ อ ย

ต้ อ ง

ครอบคลุ ม

การจั ดการ

เรยีนการสอน 

การวิจัย การ

บ ริ ห า ร

จัดการ และ

ร ะ บ บ

สารสนเทศ

เ พื่ อ ก า ร

บริหารและ

ก า ร

ตั ด สิ น ใ จ

เป็ นระบบ

สารสนเทศ

ที่น าข้อมูล

จากระบบ

สารสนเทศ

ใ น ก า ร

ด าเนินงาน

ตามปกติ 

เช่น ระบบ

บัญชี ระบบ

1.แผนผังการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจได้แกร่ะบบสารสนเทศด้าน

การจัดการเรยีนการสอน 

• ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 

• ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา 

• เว็บเคา้โครงรายวิชา 

• เว็บรายวิชา (ATutor) 

การวิจัย 

• งานเผยแพรป่รญิญานิพนธ์ 

การเงิน 

• ระบบบัญชีเงินเดือน 

• ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 

การบรหิารจัดการด้านอื่น  ๆ

• ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

• ระบบอาคารสถานที ่
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

การเงิน และ

ส า ม า ร ถ

น า ไป ใ ช้ ใน

ก า ร

ด าเนิ นงาน

ป ร ะ กั น

คุณภาพ 

ลงทะเบียน

นั กศึ กษ า 

ร ะ บ บ

ท ะ เ บี ย น

ประวัติ เป็น

ต้น มาสรา้ง

เ ป็ น

สารสนเทศ

ให้ผู้บริหาร

ใ ช้ ใ นกา ร

บริหารและ

ก า ร

ตัดสินใจใน

เรื่องที่ เป็น

พันธกิจของ

บั ณ ฑิ ต

วิทยาลัยได้

อ ย่ า ง

ค ร บ ถ้ ว น 

ทั้งด้านการ

จัดการเรยีน

ก า ร ส อ น 

ก า ร วิ จั ย 

ก า ร เ งิ น 

การบริหาร

จัดการด้าน

อื่น  ๆ

รวมทั้งเป็น

ข้อมูลเพื่อ

3.แผนการติดตามและรายงานผลการติดตามข้อมูลในระบบ 

4.เอกสาร/บันทึก/รายงานการตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อให้มีความถูกต้อง 

5.รายงานการประชุมที่น ารายงานผลการติดตามข้อมูลในระบบเสนอต่อ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารหน่วยงานโดยต้องมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็น

สารสนเทศในการบรหิารและการตัดสินใจ 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

ใ ช้ ใ นกา ร

ด าเนินงาน

ป ร ะ กั น

คุ ณ ภ า พ

การศึกษา

ด้วย 

3 . มี ก า ร

ประเมินความ

พึงพอใจของ

ผู้ ใ ช้ ร ะ บ บ

สารสนเทศ 

3 . 1

ผู้รับผิดชอ

บควรจัดท า

แ บ บ

ป ร ะ เ มิ น

ค ว า ม พึ ง

พอใจของ

ผู้ ใ ช้ ระบบ 

ร ว ม ทั้ ง

ก า ห น ด

ระยะเวลา

ในการเก็บ

แ บ บ

ประเมินให้

สอดคล้อง

กับลักษณะ

การเข้ าใช้

ระบบ เช่น 

มี ก า ร

ป ร ะ เ มิ น

ค ว า ม พึ ง

พ อ ใ จ ทุ ก

ครั้งที่มีการ

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอ    ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัยพรอ้มทั้งรายงานการประชุมที่แสดงถงึการพิจารณาน าข้อมูล

ไปใช้ในการบรหิารงาน 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

ใ ช้ ร ะ บ บ

ห รื อ ทุ ก

เดือน ทุก

ภ า ค

การศึกษา 

ทุ ก ปี

การศึกษา 

เป็นต้น 

3 . 2

ผู้รับผิดชอ

บด้านระบบ

สารสนเทศ

ของบัณฑิต

วิ ท ย า ลั ย

ค ว ร

ด าเนินการ

ป ร ะ เ มิ น

ความพึงใจ

ข อ ง ผู้ ใ ช้

ร ะ บ บ

สารสนเทศ

เป็นประจ า

อย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ 

4.มีการน าผล

การประเมิน

ค ว า ม พึ ง

พอใจของผู้ใช้

ร ะ บ บ

4.1ก าหนด

ผู้รับผิดชอ

บ ใ น ก า ร

วิ เคราะห์

ข้อมูลที่ ได้

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของแผนการใช้ระบบสารสนเทศหรือ

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศจากเกณฑ์ข้อ 1 ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

สารสนเทศมา

ป รั บ ป รุ ง

ร ะ บ บ

สารสนเทศ 

จ า ก ก า ร

ป ร ะ เ มิ น

ค ว า ม พึ ง

พอใจของ

ผู้ ใ ช้ ระบบ

สารสนเทศ 

4.2น าผล

การประเมิน

ค ว า ม พึ ง

พอใจมาใช้

ใ น ก า ร

จัดท าแผน

ป รั บ ป รุ ง

ร ะ บ บ

สารสนเทศ 

4 . 3 แ ผ น

ป รั บ ป รุ ง

ร ะ บ บ

สารสนเทศ

ค ว ร ผ่ า น

ก า ร

พิ จ า รณา

จ า ก

ผู้ บ ริ ห า ร

แล้ว 

4 . 4

ด าเนินการ

ต า ม แ ผ น

ป รั บ ป รุ ง
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

ร ะ บ บ

สารสนเทศ

ต า ม

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

5.มี การส่ ง

ข้ อมู ลผ่ าน

ร ะ บ บ

เครือข่ายของ

หน่ ว ย ง า น

ภายนอกที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง

ตามที่ก าหนด 

มี ก า ร ส่ ง

ข้อมูลผ่าน

ร ะ บ บ

เครื อข่ าย

ข อ ง

ส านักงาน

คณะกรรม

ก า ร ก า ร

อุดมศึกษา

ต า ม ที่

ส านักงาน

คณะกรรม

ก า ร ก า ร

อุดมศึกษา

ก า ห น ด 

ได้แก่ ระบบ

ฐานข้อมูล

ด้ า น ก า ร

ป ร ะ กั น

คุ ณ ภ า พ

การศึกษา

ระดับอุดม

ศึกษา(CHE 

QA online) 

1.ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน

มหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวอย่าง

แนวทาง

ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างหลักฐาน 

ร ะ บ บ

ฐานข้อมูล

รายบุคคล

ด้ า น

นั กศึ กษ า 

บุ ค ล า ก ร 

แ ล ะ

หลักสูตรใน

มหาวิทยาลั

ย

อุดมศึกษา

เป็นต้น 

 

หมายเหตุ :  

 เอกสารหรอืหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงตอ้งเป็นหลักฐานที่แสดงทีม่าหรอืมีการ

อนุมัต ิให้ความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 : ระบบบรหิารความเสี่ยง (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปงีบประมาณ 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

 เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ

ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่นระดบัที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรูว้ิธีการปอ้งกันจากการ

คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ

ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลีย่นแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตาม

ยุทธศาสตรห์รือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

และตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกจิหลักของบัณฑติวิทยาลัยรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ตามบรบิทของบัณฑติวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี ้ 

  -ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่)   

  -ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  -ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

  -ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบรหิารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

  -ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ 

ของอาจารย์และบุคลากร  

  -ความเสี่ยงจากเหตุการณภ์ายนอก 

  -อื่น ๆ ตามบรบิทของบัณฑติวิทยาลัย 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2   
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 4. มีการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

อ านวยการฯ เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการฯไปใช้ในการ

ปรับแผน ฃหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

 

หมายเหตุ :  

 คะแนนการประเมินจะเทา่กับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร

หรือต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย อันเนื่องมาจาก

ความบกพร่องของบัณฑิตวิทยาลัยในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มี

ประสิทธิภาพเพยีงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน   

1. ตัวอย่างความเสี่ยงรา้ยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น มีการเสียชีวิตและถูก

ท าร้ายรา่งกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งๆ 

ที่อยู่ในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ

แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณด์ังกล่าว  

2. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจาก

ปัจจัยต่างๆเช่นคณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์     ข่าว 

online เป็นต้น   

3. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตร

หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรยีนอยู่อย่างรุนแรง 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้

คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเชน่กัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ขา้งต้น  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
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การไม่เขา้ขา่ยที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนป็นศูนย ์(0) ได้แก่  

1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ

เพื่อลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตาม

แผน  

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคมหรือการป้องกั น) ของ

มหาวิทยาลัย   

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะท างานบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ระดั บสู งและตั วแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ

คณะท างาน 

1.1มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหาร

ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบใน

แต่ ละพั นธกิ จหลั กของบัณฑิ ต

วิทยาลัย 

1.2มีการระบุรายละเอียดการท างาน

ของคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

เช่น นโยบายหรือแนวทางในการ

ด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ

คณะกรรมการหรือคณะท างานฯ 

อย่างสม่ าเสมอ 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะท างานการบรหิารความเสี่ยงที่มี

ผู้ บริ หารระดั บสู งของบัณฑิ ต

วิทยาลัยร่วมในคณะกรรมการ/

คณะท างาน 

2 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง

คณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

2.มีการวิ เคราะห์และระบุ

ความเสี่ ยง และปัจจั ยที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง

น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

บัณฑิตวิทยาลัย  

 

ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ ยงใน

ประเด็นต่าง  ๆเช่น 

- ความเสี่ ยงด้ านทรั พยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์ หรอื

กลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

- ความ เสี่ ย งด้ านน โยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

1.แผนบริหารความเสี่ยงที่มีการ

วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง

น้อย 3 ด้าน 

2.เอกสารอื่นๆ ที่ ใช้ประกอบการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเช่น เอกสารสรุป

สถิติจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

3 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ

บริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและ

ความเสี่ ยงด้ านธรรมาภิ บาล 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 

- ความเสี่ ยงจากเหตุ การณ์

ภายนอก 

- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบท

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

2.1วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อม

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือ

ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ

บรรลุ เป้ าหมายในการบริ หาร

การศึกษา 

2.2ประเด็ นความเสี่ ยงที่ น ามา

พิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ใน

อนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล

กระทบต่อบัณฑิตวิทยาลัยด้าน

ชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึง

ความสูญเสียทางด้านชีวิต 

บุคลากร และทรัพย์สินของบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นส าคัญ 

2.3ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคดิในเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที ่

อุปกรณ์  วิธีการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและ

คณะกรรมการหรือคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงที่มีวาระพิจารณา 

เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงใน

บัณฑิตวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ภายนอก เป็นต้น 

2.4จัดล าดับความส าคัญของปัจจัย

เสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาส

และผลกระทบจากความเสี่ยง 

3.มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและ

จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก

กาวิเคราะห์ในข้อ 2   

3.1ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็น

เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่

สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง 

ต่ า ได้ 

3.2ควรมีการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของ

โอกาสและผลกระทบ 

3.3การประเมินโอกาสในการเกิด

ความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่

เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือ

ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ใน

อนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลใน

อดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยง

ในปัจจุบัน 

3.4การประเมินผลกระทบของความ

เสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้า

มีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกดิขึ้น โดย

จะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อ

ความเ ชื่ อมั่ นต่ อคุ ณภาพทาง

การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ฐานะ

การเงิน ขวัญก าลังใจและความ

ปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

1.แผนบริหารความเสี่ยงที่มีการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่

ได้แสดงในเกณฑ์ขอ้ 2 

2.คู่มือการบริหารความเสี่ยง บันทึก

การประเมินโอกาสและผลกระทบไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงว่า

ความเสี่ยงนั้นได้ผ่านการประเมินใน

เบื้องต้นแล้ว 

3 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง

คณะกรรมการ/คณะท างานที่แสดง

วาระการประเมิ นโอกาส และ

ผลกระทบของความเสี่ยง 

4.มีการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่มีระดับความ

เสี่ยงสูง และด าเนินการตาม

แผน   

4.1จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ

การบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนด

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะ

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ

1.แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ

ความเสี่ยงสูง (ความเสี่ยงที่จัดล าดับ

ในเกณฑ์ข้อ 3 แล้วอยู่ ในระดับที่

ส าคัญที่สุด อย่างน้อย 3 ความเสี่ยง) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย และ

ด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม 

4.2สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยง

โดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การ

ยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือ

ควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอน

หรือกระจายความเสี่ยง และ 

Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละ

โอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความ

เสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและ

ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การ

ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความ

คุม้คา่ คุณคา่) 

2.รายงานการประชุมที่น าแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง

เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการฯ           

เพื่อพิจารณา 

3.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการ

ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

เช่น รายงานการด าเนินการลดหรือ

ป้องกันความเสี่ยงตามแผน 

5 . มี ก า รติ ด ต า ม  แ ล ะ

ประเมิน-ผลการด าเนินงาน

ตามแผน และรายงานต่อ

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ เ พื่ อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ 

5.1มีการรายงานความก้าวหน้าหรือ

ผลการด าเนิ นงานตามแผนต่อ

คณะกรรมการอ านวยการฯ 

5.2มี การรายงานสรุ ปผลการ

ด า เ นิ น ง า น แล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล

ความส าเร็จของการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

อ านวยการฯ 

 

1.รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับ

การรายงานความก้าวหน้าหรือผล

กา รด า เ นิ น ง านต ามแผนต่ อ

คณะกรรมการคณะกรรมการ

อ านวยการฯ 

2.รายงานการประชุมที่ มี วาระ

เกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการ

ด า เ นิ น ง า น แล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล

ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

อ านวยการฯ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

6.มีการน าผลการประเมิน 

และ ข้ อ เสนอแนะจาก

คณะกรรมการอ านวยการไป

ใช้ ในการปรั บแผนหรื อ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่

เหลืออยู่หลังการจัดการ ความเสี่ยง

และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย 

หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่

เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในบัณฑิต

วิทยาลัย และจากหน่วยงานก ากับ 

1.รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

อ านวยการฯ 

2.แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป (มีสาระที่สอดคล้องกับผลการ

ประเมิน/ข้อเสนอแนะ) 

หมายเหตุ :  

 1. เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการ

อนุมัติให้ความเห็นชอบจากผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

 2. คะแนนการประเมินจะเทา่กับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษานักศึกษา คณาจารย์ 

บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อัน

เนื่องมาจากความบกพร่องของมหาวิทยาลัยในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

ที่ไม่มีประสิทธิภาพเพยีงพอ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 : การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลยั (สมศ. : 13) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล

ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการประเมิน

คุณภาพ ของการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ความสามารถในการบรหิารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผูบ้รหิารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง (คะแนน

เต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล

บัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยตามหน้าที่และ

บทบาทของผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย 

 2. เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลบัณฑิต

วิทยาลัย โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของบัณฑติวิทยาลัย 

 3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและ

งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยที่ เป็นมติสภา

มหาวิทยาลัย 

 4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีระบบการ

ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

 5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา 
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หมายเหตุ :  

 1. ระดับมหาวิทยาลยั ผู้บริหารหมายถงึ อธิการบด ี 

 2. ระดับคณะ ผู้บริหารหมายถงึ คณบดี หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการ

จัดการเรียนการสอน 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดย

คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลยั

แต่งตั้ง 

1.รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทีม่ีวาระพิจารณา

ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการในการประเมินผู้บรหิาร

บัณฑติวิทยาลัย 

2.แบบประเมินผล และเกณฑก์ารให้คะแนนในการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารบัณฑติวิทยาลยั 

3.ค าสั่งแต่งตัง้คณะผู้ประเมนิผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย 

4.ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของของผู้บริหารบัณฑติ

วิทยาลยั 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 

หลักการ 

 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ

มหาวิทยาลัยจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา 

รายได้จากงานวิจัย บรกิารทางวิชาการ คา่เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการ

ใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี

ของมหาวิทยาลัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดต่อจ านวนนกัศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนกัศึกษา คา่ใช้จา่ยที่มหาวิทยาลัยใช้ส าหรับการ

ผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) 

ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่ายร้อยละของ

งบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดง

ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้

เม็ดเงินอย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

 3. มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 

 5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 

 6. รายงานงบประมาณแผน่ดิน (มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปงีบประมาณ 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี

แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหลง่เงนิทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกล

ยุทธ์ของบัณฑติวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ มีการวเิคราะห์รายได้ ค่าใช้จา่ยของการด าเนินงาน 

ทั้งจากงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่บัณฑติวิทยาลัยได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและ

การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกจิ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม 

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของบัณฑติวิทยาลัยได้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑติวิทยาลัย 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

บัณฑติวิทยาลัยและบุคลากร 

 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ

อ านวยการฯอย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง 

 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงิน และความมั่นคงของบัณฑติวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป     

ตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ :  

 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง

การเงินของบัณฑติวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของบัณฑติวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการ

ได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยควร
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ประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ

ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะ

ยาวเท่ากับเวลาที่บัณฑติวิทยาลัยใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้

เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้

คา่ธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผน่ดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน 

เงินบรจิาคจากหน่วยงานภายนอกหรอืศิษยเ์ก่า หรือบัณฑติวิทยาลัยจะตอ้งมกีารระดมทุนดว้ยวิธีการ

อื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ

บัณฑติวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

1.1แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่

แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่ง

ใ ช้ ไปของเงิ นที่ ต้ องใ ช้ ในการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

1 . 2 บั ณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ค ว รตั้ ง

คณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการ

วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัย และท าการประเมิน

มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะ

เป็นงบประมาณในการด าเนินการ

ตามแผน และ ก าหนดแหล่งที่มาของ

งบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็น

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

บัณฑิตวิทยาลัย เงินบริจาค หรือ

บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการ

1.แผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

2.แผนกลยุทธ์ทางการเงิ นของ

บัณฑิตวิทยาลัย(ระยะเวลาของแผน

เท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ใน

ข้อ 1) 

3.รายงานการวิ เคราะห์ ความ

สอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินกับแผกลยุทธ์ของบัณฑิต

วิทยาลัย (อาจไม่จ าเป็น กรณีที่เห็น

ความสอดคล้องชัดเจนอยู่แล้วใน

แผนฯ ในข้อ 1 และ 2) 
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ระดมทุนจากแหล่งทุนต่างก่อนที่จะ

น า ข้ อ มู ล เ หล่ า นั้ น ม า จั ด ท า

งบประมาณประจ าปีตามแหล่ง

งบประมาณนั้น ๆ  

2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์

การจั ดสรร และการวาง

แผนกา ร ใ ช้ เ งิ น อ ย่ า ง มี

ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  โปร่ ง ใ ส 

ตรวจสอบได้ 

2.1มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุน

ที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่าย

หรอืเงินทุนและเพียงพอ ส าหรับการ

บริหารภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

ในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 .2มี แนวทางในการจั ดสรร

ทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ล่วงหน้ าและได้รับการยอมรับ

โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มี

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร

อยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความ

เหมาะสมของหลั ก เกณฑ์ ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3มี แผนการจัดหาทรัพยากร

ทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับ

การบริหารภารกิ จของบัณฑิต

วิทยาลัยในทุกด้านให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อจะท าให้รายได้

รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 

1.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของ

บัณฑิตวิทยาลัย  

2.แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

3.นโยบายและหลักการหรอืเกณฑ์ใน

การจัดท างบประมาณรายจ่ายจาก

เงิ นงบประมาณแผ่ นดิ น และ

งบประมาณเงินรายได้ 

4.ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์การ

ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และ

งบประมาณเงินรายได้ 

5.เอกสารแสดงการช้ีแจงนโยบาย

แล ะ ห ลั ก ก า ร ใ น ก า ร จั ด ท า

งบประมาณ 

6 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง

คณะกรรมการเกี่ยวกับการเงินและ

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 

เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการ

จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรรและการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรง่ใสตรวจสอบได้ 

3.มีงบประมาณประจ าปีที่

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ในแต่ละพั นธกิ จและการ

พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและ

บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาแต่ละแห่ง

อาจจะมีวิธีการและหลักการในการ

ท างบประมาณประจ าปีที่แตกต่าง

กันได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มี

1.แผนปฏิบัติการประจ าปี (หลักฐาน

เดิมที่ใช้ในตัวบ่งชี ้1.1) 

2.เอกสารงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 
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บุคลากร การจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จ

แล้ วก่อนที่ที่ จะน างบประมาณ

ประจ าปี เสนอคณะกรรมการ

อ านวยการฯควรได้มีการวิเคราะห์

การใช้ไปของเงินตามงบประมาณใน

ด้านต่างๆดังนี้ 

- ง บ ป ร ะ ม าณ ป ร ะ จ า ปี

สอดคล้ องกั บแผนปฏิ บั ติ การ

ประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีมาก

น้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว งบประมาณ

ประจ าปีในแต่ละพันธกิจมีความ

เพียงพอมากน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการ
พั ฒนาบั ณฑิ ต วิ ทย าลั ยแล้ ว 

งบประมาณประจ าปีส าหรับการ

พัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสม

ตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

3.เอกสารงบประมาณรายจ่ายจาก

เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

4 . เ อกสารการ เปลี่ ย นแปลง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ/

หรืองบประมาณรายจ่ายจากเงิน

รายได้  ซึ่ งได้ รับอนุมั ติจากผู้ มี

อ านาจ 

4.มีการจัดท ารายงานทาง 

การเงินอย่างเป็นระบบ และ

รายงานต่อคณะกรรมการ

อ านวยการอย่างน้อยปีละ 2 

ครัง้ 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่

อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ 

ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ 

อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง 

เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ 

หักค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามี

งบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ใน

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยในช่วง

ถัดไป มีการน ารายงานทางการเงิน

เสนอผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 

และคณะกรรมการอ านวยการฯ 

 

1.รายงานทางการเงิน ได้แก่ รายงาน

ฐานะการเงินของหน่วยงาน (งบดุล) 

2. ร า ย ง าน แล ะมติ ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการอ านวยการฯเกี่ยวกับ

การพิจารณารายงานทางการเงิน 

รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน และ 

12 เดือน 
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5.มีการน าข้อมูลทางการเงิน

ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

และวิ เคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของ

บัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

5. 1จั ดท ารายงานการใ ช้ เ งิ น

งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน

เสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้

ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตาม

แผนหรอืไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรม

ใด มีผลลัพธ์จากการท างานอย่างไร

บ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละ

แผนเท่าไร 

5.2มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของ

นักศึกษา 

5.3มีการจัดท ารายงานการลงทุน

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

5.4มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์

รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

1.รายงานผลการวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินของบัณฑิตวิทยาลัย 

2.รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

3.รายงานแสดงประมาณการรายรับ 

รายจ่ายของหน่วยงานในรอบปีถัดไป 

4.ระบบสารสนเทศทางการเงินของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

5 . ร าย ง านและมติ ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย

เก่ียวกับพิจารณารายงานผลการ

วิเคราะห์สถานะทางการเงินของ

บัณฑิตวิทยาลัย, รายงานการต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิต และรายงานแสดง

งบประมาณการรายรับรายจ่ายของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

6.มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

และภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ 

ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ 

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

6.1มหาวิทยาลัยการศึกษาที่ไม่ได้มี

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้

ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้

มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบ

เป็นประจ าทุกปี  ส าหรับ

มหาวิทยาลัยการศึกษาของรัฐที่มี

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้

ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหาก

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้า

ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีควรจัดให้

มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบ

เป็นประจ าทุกป ี

6.2มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit committee) หรือ

รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็น

ทางการ 

1.เอกสารแจ้งการตรวจสอบภาย

นอกจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

2.แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

ของบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

ภายใน 

3.รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจ าปี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

7.ผู้บริหารระดับสู งมีการ

ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย และน าข้อมูล

จากรายงานทางการเงินไปใช้

ในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

7.1ผู้ บริ หารสามารถใช้ ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงนิ 

จัดท ารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่

ผู้บริหารจะต้องทราบ และน าข้อมูล

มาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ

หน่วยงาน 

7.2มีการน ารายงานทางการเงินเสนอ

คณะกรรมการอ านวยการตามแผนที่

ก าหนด 

1.เอกสาร/บันทึกข้อความเร่งรัด

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ที่

ออกโดยผู้ บ ริ หารสู งสุ ดของ 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ก่ อ น สิ้ น

ปีงบประมาณ 

2.รายงานแผนและผลการใช้จ่าย

งบประมาณตามเป้าหมาย 

3 . ร าย ง านและมติ ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตวิทยาลัย

เกี่ยวกับการพิจารณาผลการใช้เงิน

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการน า

ข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไป

ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

4.เอกสารแสดงแนวทางการตั้ ง

งบประมาณในรอบปีถัดไป 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 

หลักการ 

 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ

การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของบัณฑติวิทยาลัย 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านัก 

งานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษา 

 3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 6. มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 

 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 2 ตัวบง่ชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ 9.2 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง บัณฑิต

วิทยาลัยต้องสร้างระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ

บัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย

บัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ตอ้ง

ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการสรา้งจติส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี ้เพื่อเป็นหลักประกันแกส่าธารณชนใหม้ั่นใจได้วา่หน่วยงาน และ

บัณฑติวิทยาลัยสามารถสรา้งผลผลติทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ      

และพัฒนาการของบัณฑติวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของบัณฑติวิทยาลัย 

 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณข์องบัณฑติวิทยาลัย 

 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดย

เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดในระบบ CHE QA 

online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี

การพัฒนา ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ ทั้ง 9 

องคป์ระกอบคุณภาพ 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา

ผู้ใชบ้ัณฑติ และผู้ใชบ้รกิารตามพันธกจิของบัณฑติวิทยาลัย 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรอืงานวิจัยดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึน้ และ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 หรือ 5  

หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

9 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของ

บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับ

ภาควิ ช าหรื อหน่ ว ยง าน

เทียบเท่า และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

1.1บัณฑิตวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับ

การพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย โดย

อาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กัน

แพร่ หลายทั้ งในระดั บชาติ หรื อ

นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่

บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาขึน้เอง 

1.2ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้

ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็น

ประจ า  โดยเริ่มจากการวางแผน การ

ด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ 

ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา

เพื่ อให้ การด าเนิ นภารกิ จบรรลุ

เป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่าง

1.คูม่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

2.ค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ   

ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณภ า พ

การศึกษา 

3 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

4.แผนยุ ทธศาสตร์ /กลยุ ทธ์ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีด้ าน        

การประกันคุณภาพการศึกษา 

5.รายงานผลการด าเนินการ      

ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณภ า พ

การศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ต่อเนื่อง 

1.3มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ

ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ

เพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพ

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ

มหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา/

สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละ

บุคคล 

2.มีการก าหนดนโยบายและให้

ความส าคัญเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับนโยบาย

และผู้บริหารสูงสุดของบัณฑิต

วิทยาลัย 

2.1คณะกรรมการระดับนโยบาย        

และผู้ บริ หารสู งสุ ดของบัณฑิ ต

วิทยาลัย ต้องให้ความส าคัญและ

ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและ

ภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย 

2.2มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

รับผิดชอบการจัดระบบการประกัน

คุณภาพพร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน  

ตั วบ่ งชี้ และเกณฑ์การประเมิ น

คุณภาพที่เหมาะสม 

2.3มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชา         

หรือสาขาวิชาระดับคณะวิชาถึงระดับ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้คุณภาพ        

ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา

ก าหนด 

2.4มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ         

เพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การ

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2.5มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

1.มติที่ประชุมคณะกรรมการ

เกี่ ยวกับนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

2.เอกสารโครงการด้ านการ

ประกันคุณภาพการศึ กษาที่

ผู้บริหารระดับสูงของบัณฑิต

วิทยาลัยเข้ารว่มหรอืเป็นวิทยากร 

3.การจัดสรรงบประมาณเพื่อท า

กิจกรรมด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3.มีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพิ่ม 

เติมตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต

วิทยาลัย 

3.1บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนด

มาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็น

กรอบในการด าเนินงานของบัณฑิต

วิทยาลัยเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

ตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐาน

การอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน       

และกฎเกณฑ์อื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง 

3.2ตัวบ่งชีท้ี่เพิ่มเติมขึน้ตามอัตลักษณ์

ของบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยควร ชี้ วั ด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทั้ง

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

หรอืผลลัพธ์ 

3.3เกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ ใช้

ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัด

ระดับคุณภาพตามเป้าหมายของ     

ตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่

การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.มติที่ประชุมคณะกรรมการ      

ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณภ า พ

การศึกษาที่อนุมัติตัวบ่งชีเ้พิ่มเติม

ตามอั ตลั กษณ์ ของบั ณฑิ ต

วิทยาลัย 

2.เอกสารตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตาม    

อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.รายงานผลการประเมินตนเอง

ตามตั วบ่ งชี้ เพิ่ มเติ มตามอั ต

ลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

4.มีการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครบถว้น ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการ

ด า เนิ นงาน และประเมิ น

คุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย

และส านักงานคณะกรรมการ

ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม

ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่

มี ข้ อ มู ล ครบถ้ วนต ามที่

ส านักงานคณะกรรมการการ

4.1มีการด าเนินการตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

ส ม บู รณ์ ค ร บ ถ้ ว น โ ด ย มี ก า ร

ก าหนดการควบคุมคุณภาพ การ

ติดตามการด าเนินงาน และการ

ประเมินคุณภาพ 

4.2มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ใน

การด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และ

การปรับปรุงระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูล

ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น

1.ค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ   

หรือผู้รับผิดชอบด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3.รายงานการประเมินตนเอง ใน

ระบบ CHE QA Online 

4.รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา

ที่ผา่นมา 

5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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อุดมศึกษาก าหนดในระบบ 

CHE QA online และ 3) การน า

ผลการประเมินคุณภาพไปท า

แผนการพั ฒนาคุณภาพ

การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด

ในCHE QA Online เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา พร้อมทั้งเสนอ

มาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนา

คุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี 

โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5 มีการน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการท างาน และส่งผล

ให้ มี ก า รพั ฒ น า ผลก า ร

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน

กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการ

ประเมินคุณภาพ มาตรการ และ

แผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไป

วิ เคราะห์ และด า เนิ นการหรื อ

ประสานงานกับคณะกรรมการ/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่

รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ 

โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นจาก

ปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 

รายงานผลการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ โดยระบุผล

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยุทธ์ที่มีพัฒนาการ 

6.มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล

สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ครบทั้ง 9 

องคป์ระกอบคุณภาพ 

มหาวิ ทยาลั ยควรจั ดให้ มี ระบบ

สารสนเทศที่สามารถน าเสนอข้อมูล

ประกอบการด าเนิ นการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบ

คุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ

มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบที่

สามารถเชื่ อมต่ อกั บหน่ วยงาน

ภายนอกที่เก่ียวข้องกับการประกัน

คุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 

1.ระบบสารสนเทศด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ของมหาวิทยาลัย 
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7.มีส่วนรว่มของผู้มีส่วนไดส้ว่น

เสียในการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้ บริการ

ตามพันธกจิของหน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยควรส่ งเสริมให้

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการ

ตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น 

ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชน

ผู้ รั บบริ ก า รทา งวิ ช าการขอ ง

มหาวิทยาลัย ได้เข้ามีมาส่วนร่วมใน

การประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบ

ของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วม

ก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้

ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความ

ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยในการ

ด าเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกัน

คุณภาพ เป็นต้น 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาที่มี

ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยร่ วมเป็ น

กรรมการ 

2.ระบบและผลการประเมินต่างที่

ให้นักศึกษา ผู้ ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บรกิารเป็นผู้ประเมิน 

8.มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูด้้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหว่างหน่วยงาน 

หรื อมหาวิ ทยาลั ยและมี

กจิกรรมรว่มกัน 

8.1มีการสร้างเครือข่ายการประกัน

คุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งใน

ส่วนของระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ

วิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม

นักศึกษา และอื่น  ๆ

8.2มีการท างานด้านการประกัน

คุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการ

ด้ า นต่ า ง ๆ  ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ากกา ร

แลกเปลี่ยนเรยีนรูภ้ายในเครอืข่าย 

8.3มีการติดตาม ประเมินผลการสร้าง

เครือข่าย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ

ท างานรว่มกันอย่างต่อเนื่อง 

1.บั นทึ กความร่ วมมื อ หรื อ

รายงานการประชุมที่มีข้อตกลง

ร่วมเป็นเครือข่ายการประกัน

คุณภาพระหว่างสถาบัน 

2 เอกสารแสดงการจัดโครงการ/

กิจกรรม/การประชุมร่วมกัน

ระหว่างเครอืข่าย ได้แก่ 

- หนังสืออนุมัติการจัดโครงการ/

กจิกรรม 

-รายงานผลการจัดโครงการ/

กจิกรรม 

- ภาพการจัดโครงการ/กจิกรรม 

3.รายงานสรุปผลการประเมินการ

จัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

ระหว่างเครอืข่าย 

4.มติที่ประชุมคณะกรรมการด้าน

การประกันคุณภาพหรือผู้บริหาร  

ที่ รั บผิ ดชอบ เพื่ อพิ จารณา

รายงานสรุปผลการประเมินการ

จัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน

ระห ว่ า ง เ ค รื อ ข่ า ย แล ะ ใ ห้

ข้อเสนอแนะ  เพื่อการปรับปรุง 

9.มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองาน 

วิจัยด้านการประกันคุณภาพ 

ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ห น่ ว ย ง า น

พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ 

9.1มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่

ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

9.2มีการเผยแพร่แนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี

ให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอื่น

ไปใช้ประโยชน์ 

9.3มีการวิจัยมหาวิทยาลัยด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และน าผล

ไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1.เอกสารแสดงการจัดโครงการ/

กิจกรรม/การประชุมเพื่อคัดสรร

แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรม   

ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม รายชื่อ

คณะกรรมการคัดเลือก (ค าสั่ง

แต่งตั้ง) หนังสืออนุมัติการจัด

โครงการ/กจิกรรม รายงานผลการ

จัดโครงการ/กจิกรรม รายงานการ

ประชุมภาพการจัดโครงการ/

กจิกรรม 

2.แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาที่

ผ่านการคัดเลือก 

3.ผลงานวิจัยสถาบันด้านการ

ประกั นคุ ณภาพการศึ กษา         

ที่ เผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานอื่น

นอกมหาวิทยาลัยได้น าผลไป

พัฒนางานด้ านการประกั น

คุณภาพการศึกษา 

 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

250 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างหลักฐาน 

4.หนังสือขอศึกษาดูงานหรือขอใช้

เครื่องมือด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักัด (สมศ 15) 

ชนิดของตวับ่งชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553   

ระบุไว้ว่า “.ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน” ทั้งนี้ สถานศึกษา

จะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาหรอืต้นสังกัดก าหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี ้จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการ

ประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องท า

การประเมินใหม่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกดั 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้น

สังกัด 

หมายเหตุ : 

กรณีของการประเมินระดับคณะหากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุก

ตัวที่ก าหนดในระดับมหาวิทยาลยัให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดบัมหาวิทยาลัยของตวับ่งชี้นั้นมา

ใช้แทน 
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องค์ประกอบท่ี 99 องค์ประกอบตามนโยบาย 3 ด ี 

 

หลักการ 

การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้าน

การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิด

วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจาก

การฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกดิประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่ง คอื

การบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจติส านึกให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม  

และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควรจะ

ได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่าว 

ตามนโยบาย 3 ดี (3 D) ได้แก่ Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย, Decency ด้านการ

ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย, Drug-Free ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยา

เสพติด ทุกชนิด 

 Democracy คอื การมีความตระหนักเห็นความส าคัญและศรัทธา และเช่ือมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรังเกยีจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขาย

เสียง 

Decency คอื การมีคุณธรรม จรยิธรรม มีความดีงาม รูจ้ักผดิชอบ ช่ัวดีมีความภาคภูมิใจ ใน

ความเป็นไทย รวมทั้งยึดถอื และปฏิบัติในการด ารงชวีิตสืบไปทุจรติ และต่อต้านการซื้อสิทธิ์  

 Drug-Free คอื การมีความเข้าใจ รูจ้ักพษิภัยของยาเสพติดและรูจ้ักการหลีกเลี่ยง 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คอื 

  ตัวบ่งชี้ 99.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี   

  ตัวบ่งชี้ 99.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด

พฤติกรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 99.1 : การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี   

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

สถานศึกษามีกระบวนการบรหิารจัดการเพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนโดยมีการวางแผนการ

จัดกจิกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย 

และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี การก าหนดนโยบาย 

จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี  

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง

ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 

 2. จัดการเรียนรู ้จัดกจิกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และด้านภูมิคุ้มกัน

ภัยจากยาเสพติด 

 3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อย่างมีคุณภาพ 

 4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา3 ดี  

 5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนา หรือมีนวัตกรรมส่งเสรมิให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา3 ด ี

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

 

ข้อมูลอ้างองิ : 

1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคระกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก

การสรา้งและพัฒนาเครอืข่าย การก ากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 

4. รายงานผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผลและการน าผลไปพัฒนาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 99.2 : ผลที่เกดิกับผู้เรยีนตามนโยบาย 3 ด ี(3D) มคีวามรู ้เจตคติที่ด ีตลอดจนเกดิพฤติกรรม  

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

หน่วยงานได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ตามนโยบาย 3 ดี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิ และ

หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้

และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ ตลอดจนมี

สุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ประกอบด้วยด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

(Democracy) ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) ด้านการสร้าง

ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (Drug-Free) และการนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายดังกล่าวได้ 

จะต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ี ทั้งสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 

มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย

สถานศึกษา  

3 ด ีจ านวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย

สถานศึกษา 3 ด ี

จ านวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย

สถานศึกษาด ี

จ านวน 3 ด้าน 

 

ข้อมูลอ้างองิ : 

 1. แผนการด าเนนิงานโครงการกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการส่งเสรมิ

ประชาธิปไตย ด้านการส่งเสรมิให้มีคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นไทย และด้านการสรา้ง

ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทกุชนิด 

 2. รายงานผลการเขา้รว่มโครงการของนักศึกษา 

 3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 

 

www.grad.ssru.ac.th



 

255 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

บทที่ 5 
แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิ 

คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

รูปแบบรายงาน 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

 1) ค าน า สารบัญ สารบัญเร่ือง สารบัญตาราง หรือสารบัญภาพ (ถา้มี) 

 2) ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการ

บรหิารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ในรอบปีที่ผา่นมาและเปา้หมายส าคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 

 3) ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายใน

รอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ ได้แก่ 

 องคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 

 องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 องคป์ระกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 องคป์ระกอบที่ 4 การวจิัย 

 องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

 องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 องคป์ระกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 

 องคป์ระกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 องคป์ระกอบที่ 99 องคป์ระกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด”ี 

 4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวม                   

ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควร

ปรับปรุง แผนและเปา้หมายการพัฒนาในปีต่อไป 
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การเขียนรายงาน 

ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ

มหาวิทยาลัย โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น (วิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือ

พัฒนาศิลปะ  และวัฒนธรรม หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบ

และกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่าน

มา ตลอดจนเป้าหมายที่ส าคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยายส าหรับผลการปรับปรุง

ตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพที่

ชัดเจน 

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริง เพื่อ

เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ 

โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและที่เพิ่มเติมของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างองิจากแหลง่ข้อมลู

ต่างๆ ประกอบ 

ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตาม

เกณฑ ์ที่ช้ีให้เห็นถงึการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงานต่อไปนี้ 

1. กจิกรรมที่สถาบันด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 

2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 

3. การประเมินผลเทยีบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ 

4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวม ของแต่

ละองคป์ระกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึน้ การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์สถานศึกษาตาม

องค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเป้าหมายการด าเนินงาน

ระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต รายงานบทนี้ประกอบด้วย 

1. รายงานผลในตารางที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งเป็นผลการประเมินเฉพาะตามตัวบ่งชี้ของ 

สกอ.   ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการ

สถาบันอุดมศึกษา และแต่ละมุมมองด้านการบรหิารจัดการ  

2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แยก

ตามแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

3. เปา้หมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 

4. แผนการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตให้สอดรับกับเปา้หมาย 
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แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง 
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รายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

(Self-Assessment Report: SAR) 

 

............................................ 

( ชื่อหน่วยงาน ) 

 

 

 

 

ประจ าปีการศกึษา 2556   

( 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ) 

รายงาน ณ  วันที่ ...........เดอืน ………….. พ.ศ. 2557 
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ค าน า 

 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ……………………………………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................................…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………................................……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………................................……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………................................………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………................................……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................................………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………................................……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...............................…………………………………………… 

 

 

ลงชื่อ....................................................... 

 (……….............……………………...)  

  ( วัน เดือน ปี ) 
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สารบัญ 

  เรื่อง หน้า 

   

ส่วนท่ี  1 บรบิทหน่วยงาน  ...... 

  ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวตัิความเป็นมาโดยย่อ ...... 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร ์เปา้หมายและวัตถุประสงค ์ ...... 

  โครงสรา้งองคก์ร และโครงสร้างการบรหิาร  ...... 

  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน ...... 

  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน  ...... 

  จ านวนนักศึกษา  ...... 

  จ านวนอาจารย์และบุคลากร ...... 

  ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ  ...... 

  เอกลักษณห์รือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ...... 

  ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผา่นมา ...... 

ส่วนท่ี  2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 ...... 

ส่วนท่ี  3 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑค์ุณภาพภายใน ...... 

  องคป์ระกอบที ่1   ...... 

  องคป์ระกอบที ่2   ...... 

  องคป์ระกอบที ่3   ...... 

  องคป์ระกอบที ่4   ...... 

  องคป์ระกอบที ่5   ...... 

  องคป์ระกอบที ่6   ...... 

  องคป์ระกอบที ่7   ...... 

  องคป์ระกอบที ่8   ...... 

  องคป์ระกอบที ่9   ...... 

  องคป์ระกอบที ่99   ...... 

ส่วนท่ี  4 สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ  ...... 

  ตารางที ่ส.1 ผลการประเมนิตนเองรายตัวบง่ชีต้ามองคป์ระกอบคุณภาพ ...... 

  ตารางที ่ส.2 ผลการประเมนิตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ ...... 
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  เรื่อง หน้า 

  ตารางที ่ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ...... 

  ตารางที ่ส .4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ ...... 

  ตารางที ่ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ...... 

  สรุปจุดแข็ง จดุออ่น และแนวทางการพัฒนาตามองคป์ระกอบ ...... 

ส่วนท่ี 5 ภาคผนวก ...... 

 ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data set) ...... 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ...... 

 ประมวลภาพกจิกรรม ...... 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1 

บริบทหน่วยงาน 

 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….................................……………….……………………… 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้หมายและวัตถุประสงค์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….….................................…………………… 

1.3 โครงสรา้งองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……….................................……………… 

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….................................….……………………… 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….….............…………....................………… 

1.6 จ านวนนักศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………................................……………… 

1.7 จ านวนอาจารยแ์ละบคุลากร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….….................................…………………… 

1.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกีย่วกับงบประมาณ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………….................................………… 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 

หมายเหตุ : แยกตามยุทธศาสตร ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง องค์ประกอบที่ …………………… 

ตัวบ่งชี้ที่ ……. : ………………… 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : …………….. 

การคิดรอบปี : ……………………. 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     

ผลการด าเนนิการ 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปองค์ประกอบที่..... 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมนิตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

√  =  บรรลุ 

X   = ไม่บรรล ุ

 

คะแนนประเมนิ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลการ

ประเมนิที่ต่างท่ี

ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง / ตัวหาร        

(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 

ตัวบ่งช้ี 1.1        

ตัวบ่งช้ี 1.2 

สมศ.16.1 
    

   

ตัวบ่งช้ี 1.3 

สมศ.16.2 
    

   

ตัวบ่งช้ี 1.4 

สมศ.17 
    

   

ตัวบ่งช้ี 1.5.1        

รวมคะแนน        

ตัวบ่งช้ี 2.1        

ตัวบ่งช้ี 2.2        

ตัวบ่งช้ี 2.3        

ตัวบ่งช้ี 2.4        

ตัวบ่งช้ี 2.5        

ตัวบ่งช้ี 2.6        

ตัวบ่งช้ี 2.7        

ตัวบ่งช้ี 2.8        

ตัวบ่งช้ี 2.9 

สมศ.1 
    

   

ตัวบ่งช้ี 2.10 

สมศ.2 
    

   

ตัวบ่งช้ี 2.11 

สมศ.3 
    

   

ตัวบ่งช้ี 2.12        
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

√  =  บรรลุ 

X   = ไม่บรรล ุ

 

คะแนนประเมนิ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลการ

ประเมนิที่ต่างท่ี

ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง / ตัวหาร        

(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 

สมศ.4 

ตัวบ่งช้ี2.13. 

สมศ.14 
    

   

รวมคะแนน        

ตัวบ่งช้ี 3.1        

ตัวบ่งช้ี 3.2        

รวมคะแนน        

ตัวบ่งช้ี 4.1        

ตัวบ่งช้ี 4.2        

ตัวบ่งช้ี 4.3        

ตัวบ่งช้ี 4.4 

สมศ.5 
    

   

ตัวบ่งชี ้4.5 

สมศ.6 
    

   

ตัวบ่งช้ี 4.6 

สมศ.7 
    

   

รวมคะแนน        

ตัวบ่งช้ี 5.1        

ตัวบ่งช้ี 5.2        

ตัวบ่งช้ี 5.3 

สมศ.8 
    

   

ตัวบ่งช้ี 5.4 

สมศ.9 
    

   

ตัวบ่งช้ี 5.5 

สมศ.18.1 
    

   

ตัวบ่งช้ี 5.6 

สมศ.18.2 
    

   

รวมคะแนน        

ตัวบ่งช้ี 6.1        

ตัวบ่งช้ี 6.2        
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

√  =  บรรลุ 

X   = ไม่บรรล ุ

 

คะแนนประเมนิ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลการ

ประเมนิที่ต่างท่ี

ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง / ตัวหาร        

(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 

สมศ.10 

ตัวบ่งช้ี 6.3 

สมศ.11 
    

   

รวมคะแนน        

ตัวบ่งช้ี 7.1        

ตัวบ่งช้ี 7.2        

ตัวบ่งช้ี 7.3        

ตัวบ่งช้ี 7.4        

ตัวบ่งช้ี 7.5 

สมศ.12 
    

   

ตัวบ่งช้ี 7.6 

สมศ.13 
    

   

รวมคะแนน        

ตัวบ่งชี ้8.1        

รวมคะแนน        

ตัวบ่งช้ี 9.1        

ตัวบ่งช้ี 9.2 

สมศ.15 
    

   

รวมคะแนน        

ตัวบ่งช้ี 99.1        

ตัวบ่งช้ี 99.2        

รวมคะแนน        

คะแนนเฉลี่ยรวม

ทุกตัวบ่งช้ี 
    

   

หมายเหตุ :  ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่า

รอ้ยละ  หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 

 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

270 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ตารางท่ี ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

องค์ประกอบ  

จ านวนตวับ่งชี ้ 
ผลการ

ประเมนิ 

หมาย

เหต ุ
( I ) 

ปัจจัยน าเขา้ 

( P ) 

กระบวนการ 

( O ) 

ผลผลิต 
รวม 

1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์และแผน

ด าเนนิการ     

 

 

2.การผลิตบัณฑิต       

3.กิจกรรมการพัฒนา

นักศกึษา      
 

 

4.การวจิัย       

5.การบริการทางวิชาการ 

แก่สังคม      
 

 

6.การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม      
 

 

7.การบริหารและการจัดการ       

8.การเงินและงบประมาณ       

9. ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ      
 

 

99 นโยบายสถานศึกษา 3 ด ี       

คะแนนเฉลี่ยรวมทุก

องค์ประกอบ     
 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมนิ   

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานอยูใ่นระดับดีมาก 
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ตารางท่ี ส.3 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ดา้น

ปัจจัย น าเข้า  

( I ) 

ตัวบ่งชี้ดา้น

กระบวนการ 

 ( P ) 

ตัวบ่งชี้ดา้น

ผลลพัธ ์

 ( O ) 

รวม 
ผลการ

ประเมนิ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิต  
     

2. มาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการอดุมศกึษา    

 

 
 

    ก. มาตรฐานดา้นธรรมาภิ

บาลของการบ ริหารการ

อุดมศกึษา    

 

 

 

     ข. มาตรฐานดา้นพันธกิจ

ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร

อุดมศกึษา    

 

 

 

3. มาตรฐานด้านการสร้าง

และพัฒนาสงัคม

ฐานความรูฯ้  

     

รวม      

คะแนนเฉลี่ยรวมทุก

มาตรฐาน 
     

 

หมายเหตุ : ผลการประเมนิ   

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานอยูใ่นระดับดีมาก 

 

 

 

 

www.grad.ssru.ac.th



 
 

272 
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ตารางท่ี ส 4 ผลการประเมนิตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

มุมมองด้านการบรหิาร

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ดา้น

ปัจจัย น าเข้า 

( I ) 

ตัวบ่งชี้ดา้น

กระบวนการ 

( P ) 

ตัวบ่งชี้ดา้น

ผลลพัธ ์

( O ) 

รวม ผลการประเมนิ 

1. ด้านนักศกึษาและผู้มี

ส่วนได้สว่นเสีย      

2. ด้านกระบวนการ

ภายใน  
     

3. ด้านการเงิน      

4. ด้านบุคลากรการ

เรียนรู้และนวัตกรรม 
     

รวม      

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน      

 

หมายเหตุ : ผลการประเมนิ   

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานอยูใ่นระดับดีมาก 
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ตารางท่ี ส.5 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย สกอ. ผลการ

ประเมนิ 
หมายเหต ุ

I P O รวม 

1.มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   

(1) ด้านกายภาพ             

(2) ด้านวิชาการ             

(3) ด้านการเงิน             

(4) ด้านการบริหาร

จัดการ 

            

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของมาตรฐานท่ี 1 

            

 2. มาตรฐานดา้นการด าเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศกึษา   

(1) ด้านการผลิต

บัณฑิต 

            

(2) ด้านการวจิัย             

(3) ด้านการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม 

            

(4) ด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

            

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของมาตรฐานท่ี 2           

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี             

หมายเหตุ : ผลการประเมนิ   

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานอยูใ่นระดับดีมาก 
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สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

99     
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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ส่วนที่  5  ภาคผนวก 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data set)  คณะ/วทิยาลัย................ปีการศึกษา 2556 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 

คณะ/

วทิยาลัย

(รวม) 

องค์ประกอบที ่1 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับ

การประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์         

2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5)         

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศกึษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับ

การประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์         

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5)         

5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์         

6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5)         

7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5)         

8 จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง         

9 จ านวนนักศกึษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีก าหนดใน

หลักสูตร         

10 จ านวนนักศกึษารับเข้าท้ังหมด (รหัสเดียวกัน)         

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพภายใน 1 ปี         

12 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้หมดในปีการศกึษาเดียวกัน         

องค์ประกอบที ่2         

13 จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอนทัง้หมด         

14 - -ระดับอนุปริญญา         
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 

คณะ/

วทิยาลัย

(รวม) 

15 - -ระดับปริญญาตรี         

16 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

17 - -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก         

18 - -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข         

19 - -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ใน

เอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 
        

20 ระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศกึษาลงทะเบียนเรียนใน

แผน ก         

21 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

22 - -ระดับปริญญาเอก         

23 จ านวนหลักสูตรวิชาชพีทีเ่ปิดสอนทั้งหมด         

24 - -ระดับอนุปริญญา         

25 - -ระดับปริญญาตรี         

26 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

27 - -ระดับปริญญาโท         

28 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

29 - -ระดับปริญญาเอก         

30 จ านวนหลักสูตรวิชาชพีทีเ่ปิดสอนและได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากองค์กรวชิาชีพทั้งหมด         

31 - -ระดับอนุปริญญา         

32 - -ระดับปริญญาตรี         

33 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

34 - -ระดับปริญญาโท         

35 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

36 - -ระดับปริญญาเอก         

37 จ านวนศูนยจ์ัดการศกึษานอกสถานที่ตัง้ท้ังหมด         
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 

คณะ/

วทิยาลัย

(รวม) 

38 จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอนโดยศูนย์การจัดการศกึษา

นอกสถานที่ต้ังทัง้หมด         

39 - -ระดับอนุปริญญา         

40 - -ระดับปริญญาตรี         

41 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

42 - -ระดับปริญญาโท         

43 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

44 - -ระดับปริญญาเอก         

45 จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอนโดยศูนย์การจัดการศกึษา

นอกสถานที่ต้ังและผา่นการรบัทราบจากสกอ.         

46 - -ระดับอนุปริญญา         

47 - -ระดับปริญญาตรี         

48 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

49 - -ระดับปริญญาโท         

50 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

51 - -ระดับปริญญาเอก         

52 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รบัอนุมัติตามกรอบ TQF         

53 - -ระดับอนุปริญญา         

54 - -ระดับปริญญาตรี         

55 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

56 - -ระดับปริญญาโท         

57 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

58 - -ระดับปริญญาเอก         

59 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รบัอนุมัติตามกรอบ TQF 

และมกีารประเมินผลตามตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงานฯ 

ครบถ้วน         

60 - -ระดับอนุปริญญา         
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 

คณะ/

วทิยาลัย

(รวม) 

61 - -ระดับปริญญาตรี         

62 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

63 - -ระดับปริญญาโท         

64 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

65 - -ระดับปริญญาเอก         

66 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รบัอนุมัติตามกรอบ TQF ที่

มผีลการประเมินตามตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงานฯ ผ่าน

เกณฑป์ระเมนิอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท้ี่

ก าหนด)         

67 - -ระดับอนุปริญญา         

68 - -ระดับปริญญาตรี         

69 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

70 - -ระดับปริญญาโท         

71 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

72 - -ระดับปริญญาเอก         

73 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัตติามกรอบ 

TQF แตเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอดุมศกึษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน         

74 - -ระดับอนุปริญญา         

75 - -ระดับปริญญาตรี         

76 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

77 - -ระดับปริญญาโท         

78 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

79 - -ระดับปริญญาเอก         

80 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีที่มีความร่วมมอืในการ

พัฒนาและบรหิารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชพีของหลกัสูตร         
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81 - -ระดับอนุปริญญา         

82 - -ระดับปริญญาตรี         

83 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

84 - -ระดับปริญญาโท         

85 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

86 - -ระดับปริญญาเอก          

87 จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศกึษา         

88 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา         

89 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี         

90 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต         

91 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท         

92 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด – ระดับปริญญาโท 

(แผน ก)         

93 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท

(แผน ข)         

94 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

95 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก          

96 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏบิัตงิานจรงิ

และลาศึกษาต่อ         

97 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบัิตงิานจรงิ         

98 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาตอ่          

99 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหนง่อาจารย์         

100 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ) ท่ีมี

วุฒปิริญญาตรี         

101 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ) ท่ีมี

วุฒปิริญญาโท         

102 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ) ท่ีมี

วุฒปิริญญาเอก 
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103 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหนง่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์         

104 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาตรี         

105 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาโท         

106 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาเอก         

107 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหนง่รอง

ศาสตราจารย ์         

108 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาตรี         

109 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาโท         

110 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาเอก         

111 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหนง่

ศาสตราจารย ์         

112 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี         

113 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท         

114 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก         

115 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุก

หลักสูตร         

116 - -ระดับอนปุริญญา         

117 - -ระดับปริญญาตรี         

118 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

119 - -ระดับปริญญาโท         
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120 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         

121 - -ระดับปริญญาเอก         

122 จ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศกึษา         

123 จ านวน Notebook และ Mobile Device ตา่งๆ ของนักศกึษาท่ีมี

การลงทะเบียนการใช ้Wi-Fi กับสถาบัน         

124 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุดและแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ และมีการ

ฝึกอบรมการใชง้านแก่นักศกึษา         

125 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการด้านกายภาพท่ี

เหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศกึษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร อุปกรณ์

การศึกษา และจุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย         

126 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศกึษาผ่านระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ

สนามกีฬา         

127 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภค

และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา้ ระบบก าจัดของเสีย การ

จัดการขยะ รวมท้ังมรีะบบและอุปกรณป้์องกันอัคคีภัยใน

บริเวณอาคารตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง         

128 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่อง

คุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบ

จากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลกัสูตร         

129 - -ระดับอนุปริญญา         

130 - -ระดับปริญญาตรี         

131 - -ระดับ ป.บัณฑิต         

132 - -ระดับปริญญาโท         

133 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
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134 - -ระดับปริญญาเอก          

135 ระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศกึษาลงทะเบียนเรียน         

136 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ

ปีท่ีผ่านมา 

    137 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีณุวุฒปิริญญาเอกปี

การศึกษาที่ผ่านมา (กรณท่ีีเลอืกใชเ้กณฑ์ประเมินเป็นค่า

การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)         

138 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิานจรงิและ 

ลาศกึษาตอ่ แยกตามวุฒปิริญญาหรือเทียบเท่า         

139 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิานจรงิและ 

ลาศกึษาตอ่วุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่า          

140 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิานจรงิและ 

ลาศกึษาตอ่วุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่า           

141 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิานจรงิและ 

ลาศกึษาตอ่วุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า           

142 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด         

143 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบ

ส ารวจเร่ืองการมงีานท า         

144 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหลัง

ส าเร็จการศึกษา         

145 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประกอบ

อาชีพอสิระ         

146 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อน

เข้าศึกษา         

147 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศกึษา         

148 เงินเดอืนหรือรายได้ตอ่เดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ (ค่าเฉลี่ย)         

149 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด         

150 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด         
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151 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับ

การประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         

152 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 5)         

153 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจา้งที่มตีอ่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5)         

154 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศกึษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับ

การประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         

155 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 5)         

156 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจา้งที่มตีอ่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5)         

157 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ         

158 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 5)         

159 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจา้งที่มตีอ่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5)         

160 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวทิยานพินธ์หรือการ

ค้นควา้อิสระ (สารนิพนธ์) ที่ตพีิมพ ์(ปริญญาโท) 

      

      

      

www.grad.ssru.ac.th



 
 

284 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 

คณะ/

วทิยาลัย

(รวม) 

161 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ท่ีได้รับการ

ยอมรับในสาขา          

162 - -จ านวนบทความวจิัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือจ านวนการตพีมิพ์

ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ

มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการ

ยอมรับในสาขา         

163 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ.         

164 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ.         

165 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีได้รับการยอมรับในสาขาหรือในระดับ

สากล เชน่ ISI หรือ Scopus         

166 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมี

ชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูใ่น 

ควอไทล์ท่ี 4 (Q4) ในปีลา่สุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 

หรือมกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิ

ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus         

167 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมี

ชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในค

วอไทล์ท่ี 3 (Q3) ในปีลา่สุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์หรอื

มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏใน

ฐานขอ้มูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 
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168 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมี

ชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูใ่น 

ควอไทล์ท่ี 2 (Q2) ในปีลา่สุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์

หรือมกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิ

ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 
        

169 - -จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูใ่น 

ควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ในปีลา่สุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์หรอื

มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏใน

ฐานขอ้มูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus         

170 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ี

เผยแพร่  

(ปริญญาโท)         

171 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด         

172 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ         

173 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 
        

174 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน         

175 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ          

176 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวทิยานพินธ์ท่ีตีพิมพ์ 

(ปริญญาเอก)         

177 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ          
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178 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือจ านวนการตพีมิพ์

ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI         

179 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ.         

180 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใ่นประกาศของ สมศ.         

181 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ISI         

182 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูใ่น 

ควอไทล์ท่ี 4 (Q4) ในปีลา่สุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์         

183 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูใ่น 

ควอไทล์ท่ี 3 (Q3) ในปีลา่สุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์         

184 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูใ่น 

ควอไทล์ท่ี 2 (Q2) ในปีลา่สุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์         

185 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูใ่น 

ควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ในปีลา่สุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์หรอื

มกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏใน

ฐานขอ้มูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

    186 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศลิปะนิพนธ์ท่ี

เผยแพร่ (ปริญญาเอก)         

187 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
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188 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 
        

189 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ         

190 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน 
        

191 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
        

192 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจา้งที่มตีอ่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
        

193 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ปี

การศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 
        

194 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปี

การศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 
        

195 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปี

การศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 
        

196 (สบช.)จ านวนนักศกึษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ี

ก าหนดในหลกัสูตร 
        

197 (สบช.)จ านวนนักศกึษารับเข้าท้ังหมด (รหัสเดียวกัน)         

198 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพีภายใน 1 ปี 
        

199 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้หมดในปีการศึกษา

เดียวกัน         

องคป์ระกอบท่ี 4         

200 จ านวนนักวจิัยประจ าทัง้หมด รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและ

ลาศกึษาตอ่         

201 - -จ านวนนักวจิัยประจ าที่ปฏบัิตงิานจริง         
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202 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพด้านงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์         

203 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รับความรู้

ด้านจรรยาบรรณการวจิัย         

204 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จาก

ภายในสถาบัน         

205 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

206 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

207 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

208 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จาก

ภายนอกสถาบนั         

209 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

210 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

211 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

212 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)         

213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

215 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

216 จ านวนนักวิจัยประจ าทัง้หมด (ไม่นับผูล้าศึกษาต่อ)         

217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

219 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

220 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการ

จดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนสุิทธบิัตร         

221 - -จ านวนนักวจิัยประจ าที่ลาศกึษาต่อ         

222 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาต่อ         

223 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

224 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ          
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225 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          

226 จ านวนนักวิจัยประจ าทีล่าศึกษาต่อ         

227 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          

228 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ           

229 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

230 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ         

231 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

232 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

233 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

234 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือจ านวนการ

ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI         

235 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

236 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

237 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

238 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาตทิี่มีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ.         

239 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

240 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

241 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

242 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.         

243 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

244 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

245 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

246 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI         

247 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

248 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
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249 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

250 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี

ชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น

ถูกจัดอยู่ในควอไทลท์ี ่4 (Q4) ในปีลา่สดุ ใน subject 

category ที่ตีพิมพ ์         

251 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

252 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

253 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

254 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี

ชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น

ถูกจัดอยู่ในควอไทลท์ี ่3 (Q3) ในปีลา่สดุ ใน subject 

category ที่ตีพิมพ ์         

255 - -กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

256 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

257 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

258 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี

ชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น

ถูกจัดอยู่ในควอไทลท์ี ่2 (Q2) ในปีลา่สดุ ใน subject 

category ที่ตีพิมพ ์หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิีป่รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ

ฐานข้อมูล Scopus 

    259 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

260 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

261 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
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262 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี

ชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น

ถูกจัดอยู่ในควอไทลท์ี ่1 (Q1) ในปีลา่สดุ ใน subject 

category ที่ตีพิมพ ์หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิีป่รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ

ฐานข้อมูล Scopus         

263 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

264 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

265 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

266 จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ

สถาบันหรือจังหวดั         

267 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

268 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

269 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

270 จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิ         

271 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

272 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

273 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

274 จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมอืระหว่างประเทศ         

275 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

276 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

277 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

278 จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมภิาคอาเซียน         

279 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

280 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

281 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
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282 จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ         

283 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

284 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         

285 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

286 จ านวนรวมของผลงานวจิัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน์         

287 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์         

288 จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรบัรอง

คุณภาพ         

289 - -บทความวิชาการท่ีได้รับการตพีมิพใ์นวารสารระดับชาติ         

290 - -บทความวิชาการท่ีได้รับการตพีมิพใ์นวารสารระดับ

นานาชาต ิ         

291 - -ต าราหรอืหนังสอืท่ีมกีารตรวจอา่นโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ         

292 - -ต าราหรอืหนังสอืท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและ

ผ่านการพจิารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทางวิชาการ

แลว้ หรือต าราหรอืหนังสอืท่ีมีคุณภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจอา่นตามเกณฑ์ขอต าแหนง่ทางวิชาการ         

องค์ประกอบที ่5         

293 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด         

294 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีบูรณาการ

เฉพาะกับการเรียนการสอน         

295 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีบูรณาการ

เฉพาะกับการวจิัย         

296 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ ท่ีบูรณาการ

กับท้ังการเรียนการสอนและการวจิัย         

องค์ประกอบที ่6         

297 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสง่เสริมสนับสนุนด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรม         
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องค์ประกอบที ่7         

298 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน  

(คะแนนเต็ม 5)         

299 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภา

สถาบันแตง่ตัง้ (คะแนนเต็ม 5)         

องค์ประกอบที ่98         

300 จ านวนนักศกึษาที่เขา้สอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด         

301 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี         

302 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร         

303 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง         

304 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น         

305 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ         

306 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาพมา่         

307 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน         

308 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู         

309 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์         

310 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว         

311 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม         

312 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ         

313 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนเีซีย         

314 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชใ้น

กลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ         

315 จ านวนนักศกึษาทีส่อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศที่ก าหนดทั้งหมด 

(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

เต็ม)         

316 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาเกาหลท่ีีก าหนด (ได้คะแนนใน

ระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         
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317 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาเขมรท่ีก าหนด(ได้คะแนนในระดับ

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

318 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาจีนกลางท่ีก าหนด (ได้คะแนนใน

ระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

319 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาญี่ปุ่นท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับ

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

320 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาทมิฬท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับ

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

321 - -จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาพมา่ทีก่ าหนด  (ได้คะแนนในระดับ

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

322 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาฟิลปิิโนท่ีก าหนด  (ได้คะแนนใน

ระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

323 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษามาเลย์ท่ีก าหนด (ได้คะแนนใน

ระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

324 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษามลายท่ีูก าหนด (ได้คะแนนใน

ระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

325 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาลาวที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับ

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

326 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาเวียดนามท่ีก าหนด  (ได้คะแนนใน

ระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 

คณะ/

วทิยาลัย

(รวม) 

327 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษท่ีก าหนด (ได้คะแนนใน

ระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

328 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาอินโดนเีซียท่ีก าหนด (ได้คะแนนใน

ระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

329 - -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาตามกฎหมายท่ีใชใ้นกลุ่มประเทศ

อาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของ

คะแนนเตม็)         

องค์ประกอบที ่99         

330 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ

ส่งเสริมประชาธิปไตย         

331 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ

ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย         

332 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ

สร้างภูมิคุม้กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด         

 

ผู้รายงาน................................... 

ต าแหนง่................................... 

ว/ด/ป....................................... 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...........................…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

........................................................................................………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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…………..................................................................................................................................... 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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แบบฟอร์มรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

 (ส าหรับคณะกรรมการประเมนิ) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

ประจ าปีการศกึษา 2556 

 

 

 

 

(1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557) 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

รายงาน ณ  วันที่  ............  เดือน.......... พ.ศ. 2557 
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สารบัญ 

 หน้า 

รายงานผลการประเมิน 

1.บทสรุปผูบ้รหิาร 

2.รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

3.บทน า    

 3.1 สรุปขอ้มลูพืน้ฐานของหนว่ยงาน 

4.วิธีประเมิน 

 4.1 การวางแผนประเมนิ(กอ่น ระหว่าง และหลังการประเมนิ) 

 4.2 วธิีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

5.ผลการประเมนิ 

 5.1 รายงานตารางที ่ป 1 

 5.2 รายงานตารางที่ ป 2 

 5.3 รายงานตารางที ่ป 3 

 5.4 รายงานตารางที่ ป 4 

 5.5 รายงานตารางที ่ป 5 

 5.6 จดุแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง

ตามรายองคป์ระกอบคุณภาพ 

 5.7 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

 5.8 ขอ้สรุปตามมาตรฐานอดุมศึกษา 

 5.9 ขอ้สรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 

 

6.วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

7.ภาคผนวก 

- ค าสั่งแตง่ตั้งเปน็กรรมการตรวจประเมิน 

- แผนการตรวจประเมิน 

- รายชื่อผู้ถูกสัมภาษณ ์

- ภาพถา่ยกจิกรรมตรวจประเมิน 
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1.บทสรุปผู้บริหาร 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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2.รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 1. ...................................................................   ประธานกรรมการ 

            (.............................................................) 

 

 2. .....................................................................  กรรมการ 

              (..............................................................) 

 

 3. ........................................................................  กรรมการ 

                 (........................................................) 

 

4. ....................................................................... กรรมการ 

                  (.......................................................) 

 

 5. ....................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

                  (..................................................) 
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3.บทน า   

 3.1 สรุปขอ้มลูพืน้ฐานของหนว่ยงาน 

............................................................................................................................. ........................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................... .........................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................. ...........................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.วธิีประเมิน 

 4.1 การวางแผนประเมนิ (กอ่น ระหวา่ง และหลงัการประเมิน) 

................................................................................................................. ....................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................ ................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

..................................................................................................................................... ...................

................................................................................................................ ........................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................ 

 

 4.2 วธิีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

....................................................................................................................... ................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..................................

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................. ...........................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. ...........................

..................................................................................................... ...................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................ 
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 5.1 ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

√  =  บรรลุ 

X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ (กรรมการ) 
หมายเหตุ 

(เหตุผลการ

ประเมนิที่ต่างท่ี

ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง / ตัวหาร        

(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ์ 
สกอ. สมศ. มร.สส. 

ตัวบ่งชี้ 1.1        

ตัวบ่งชี้ 1.2 

สมศ.16.1 
    

   

ตัวบ่งชี้ 1.3 

สมศ.16.2 
    

   

ตัวบ่งชี้ 1.4 

สมศ.17 
    

   

ตัวบ่งชี้ 1.5.1        

รวมคะแนน     

ตัวบ่งชี้ 2.1        

ตัวบ่งชี้ 2.2        

ตัวบ่งชี้ 2.3        

ตัวบ่งชี้ 2.4        

ตัวบ่งชี้ 2.5        

ตัวบ่งชี้ 2.6        

ตัวบ่งชี้ 2.7        

ตัวบ่งชี้ 2.8        

ตัวบ่งชี้ 2.9 

สมศ.1 
    

   

ตัวบ่งชี้ 2.10 

สมศ.2 
    

   

ตัวบ่งชี้ 2.11 

สมศ.3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

√  =  บรรลุ 

X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ (กรรมการ) 
หมายเหตุ 

(เหตุผลการ

ประเมนิที่ต่างท่ี

ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง / ตัวหาร        

(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ์ 
สกอ. สมศ. มร.สส. 

ตัวบ่งชี้ 2.12 

สมศ.4 
    

   

ตัวบ่งชี้2.13. 

สมศ.14 
    

   

รวมคะแนน     

ตัวบ่งชี้ 3.1        

ตัวบ่งชี้ 3.2        

รวมคะแนน     

ตัวบ่งชี้ 4.1        

ตัวบ่งชี้ 4.2        

ตัวบ่งชี้ 4.3        

ตัวบ่งชี้ 4.4 

สมศ.5 
    

   

ตัวบ่งชี้ 4.5 

สมศ.6 
    

   

ตัวบ่งชี้ 4.6 

สมศ.7 
    

   

รวมคะแนน     

ตัวบ่งชี้ 5.1        

ตัวบ่งชี้ 5.2        

ตัวบ่งชี้ 5.3 

สมศ.8 
    

   

ตัวบ่งชี้ 5.4 

สมศ.9 
    

   

ตัวบ่งชี้ 5.5 

สมศ.18.1 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

√  =  บรรลุ 

X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ (กรรมการ) 
หมายเหตุ 

(เหตุผลการ

ประเมนิที่ต่างท่ี

ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง / ตัวหาร        

(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ์ 
สกอ. สมศ. มร.สส. 

ตัวบ่งชี้ 5.6 

สมศ.18.2 
    

   

รวมคะแนน     

ตัวบ่งชี้ 6.1        

ตัวบ่งชี้ 6.2 

สมศ.10 
    

   

ตัวบ่งชี้ 6.3 

สมศ.11 
    

   

รวมคะแนน     

ตัวบ่งชี้ 7.1        

ตัวบ่งชี้ 7.2        

ตัวบ่งชี้ 7.3        

ตัวบ่งชี้ 7.4        

ตัวบ่งชี้ 7.5 

สมศ.12 
    

   

ตัวบ่งชี้ 7.6 

สมศ.13 
    

   

รวมคะแนน     

ตัวบ่งชี้ 8.1        

รวมคะแนน     

ตัวบ่งชี้ 9.1        

ตัวบ่งชี้ 9.2 

สมศ.15 
    

   

รวมคะแนน     

ตัวบ่งชี้ 99.1       เขียนรายงานแต่ไม่

น าคะแนนมาใชใ้น

การค านวณ 
ตัวบ่งชี้ 99.2       

รวมคะแนน     

www.grad.ssru.ac.th



 
 

308 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

√  =  บรรลุ 

X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ (กรรมการ) 
หมายเหตุ 

(เหตุผลการ

ประเมนิที่ต่างท่ี

ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง / ตัวหาร        

(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ์ 
สกอ. สมศ. มร.สส. 

รวมคะแนน     

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้     

หมายเหตุ : ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่า

รอ้ยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 
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5.2 ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

องค์ประกอบ  
คะแนนการประเมินเฉลี่ย  ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I  P  O รวม  

1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค ์และแผน

ด าเนินการ     

 

 

2.การผลิตบัณฑิต       

3.กจิกรรมการพัฒนา

นักศึกษา      
 

 

4.การวิจัย       

5.การบรกิารทางวิชาการแก่

สังคม      
 

 

6.การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม      
 

 

7.การบรหิารและการจัดการ       

8.การเงินและงบประมาณ       

9. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ      
 

 

10.อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย       

คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     
 

 

 หมายเหตุ : ผลการประเมนิ   

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนนิงานอยูใ่นระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานอยูใ่นระดับดีมาก 
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5.3 ตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I  P  O รวม  

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพ

บัณฑิต  
     

 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา    

 

 
 

 

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ

บ า ล ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร

อุดมศึกษา    

 

 

 

 

     ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ

ของการบรหิารการอุดมศึกษา    

 

 
 

 

3. มาตรฐานด้านการสร้าง

และพัฒนาสงัคมฐานความรู้ฯ  
     

 

รวม       

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน      
 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมนิ   

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนนิงานอยูใ่นระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานอยูใ่นระดับดีมาก 

 

 

 

 

www.grad.ssru.ac.th



 

311 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

IQA : Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University  

5.4 ตารางที ่ป.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
หมาย

เหตุ I  P  O รวม  

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
     

 

2. ด้านกระบวนการ

ภายใน  
     

 

3. ด้านการเงนิ       

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้

และนวัตกรรม 
     

 

รวม       

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน       

 

 หมายเหตุ : ผลการประเมนิ   

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานอยูใ่นระดับดีมาก 
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5.5 ตารางที่ ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี 

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I P O รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   

(1)ด้านกายภาพ             

(2)ด้านวิชาการ             

(3)ด้านการเงิน             

(4)ด้านการบรหิารจดัการ             

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ 1 

            

 2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา   

(1)ด้านการผลิตบัณฑติ             

(2)ด้านการวิจัย             

(3)ด้านการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

            

(4)ด้านการท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

            

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ 2           

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้             

หมายเหตุ : ผลการประเมนิ   

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานอยูใ่นระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานอยูใ่นระดับดีมาก 
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5.6 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามราย

องคป์ระกอบคุณภาพ 
 

 

องค์ประกอบ 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 

1 ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค์ และ

แผนการ

ด าเนนิการ 

 

 

 

 

2 การผลิตบัณฑิต     

3 กจิกรรมการ

พัฒนานิสติ

นักศกึษา 

 

 

 

 

 

4 การวิจัย     

5 การบริการ

วชิาการแกส่ังคม 

 

 

 
 

 

6 การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

 

 
 

 

7 การบริหารและ

การจัดการ 

 

 

 
 

 

8 การเงินและ

งบประมาณ 

 

 

 
 

 

9 ระบบและกลไก

การประกัน

คุณภาพ 
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5.7 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานอดุมศึกษา 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  

5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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6. วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม 

............................................................................................................................. ........................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................... .............................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................  

7. ภาคผนวก 

....................................................................................................................... ................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

............................................................................................................................. ...........................

................................................................................................................................... .....................

.............................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................... ............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

.............................................................................................................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..................................

........................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................

............................................................................................................................................... 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556 

กิจกรรม วธิีการ ผู้รับผดิชอบ กลุ่มเป้าหมาย 
วันท่ีแล้ว

เสร็จ 
ดัชนีวัดคุณภาพ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ บัณฑิต

วิ ท ย า ลั ย  ป ร ะ จ า ปี

การศึกษา 2566 

1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการการประกัน

คุณภาพการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 

2566 

ฝ่ า ย ป ร ะ กั น

คุณภาพ 

ผู้บริหาร ประธาน

สาขา  เจ้ าหน้ าที่

บัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ย. 56 1. มีค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกัน

คุ ณภาพประจ า

บัณฑิตวิทยาลัย 

2. ประกาศนโยบายและ

แผนด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา  

ประจ าปี 2566 บัณฑิต

วิทยาลัย 

2.1 จัดท าร่างประกาศ

นโยบายและแผน

ด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปี 2566 

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

พ.ย. 56 1. มีประกาศนโยบาย

การประกันคุณภาพ

การศึกษา บัณฑิต

วิ ท ย า ลั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

2.. มีแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2566 

2.2 จัดประชุม

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพเพื่อพิจารณา

เห็นชอบแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 2.3  เผยแพร่นโยบาย

แผนสู่การปฏิบัต ิ

ฝ่ายสื่อสาร

องค์กร 

ทุกหน่วยงาน

ภายในบัณฑิต

วิทยาลัย         2.3.1 เว็บไซต ์

        2.3.2 หนังสือเวยีน

อเิล็กทรอนิกส ์

3. ประกาศตัวบ่งชี ้และ

จัดท าคู่มือการประกัน

คุณภาพ ภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 

2566 

3.1 ประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพพิจารณา

เห็นชอบตัวบง่ชี ้

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

ทุกหน่วยงาน

ภายในบัณฑิต

วิทยาลัย 

11 ธ.ค. 56 1.มีคู่มือการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ประจ าปี 2566 

ระดับหน่วยงาน

และสาขาวิชา 

3.2 ประกาศตัวบ่งชี้ และ

มอบหมายเจ้าภาพหลักใน

การติดตามประเมินผล 

3.3 จัดท าคู่มือการประกัน

คุณภาพภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2566 

   - บัณฑิตวทิยาลัย 

   - สาขาวิชา 

3.4 เผยแพร่คู่มือสู่การ

ปฏิบัติ 

 

ฝ่ายสื่อสาร

องค์กร 

บุคลากรของ

บัณฑิตวทิยาลัย 

14 ธ.ค. 56 เว็บไซต์ที่เผยแพร่ 
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วันท่ีแล้ว

เสร็จ 
ดัชนีวัดคุณภาพ 

4. อบรมสรา้งความรู้

ความเข้าใจการประกัน

คุณภาพ 

4.1 จัดท าโครงการ ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

ผู้บริหารและ 

บุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 

มี.ค. 57 1.จ านวนผู้เข้าร่วม

ประชุมปฏิบัติการ 

2.รายงานผลการ

อบรม 

4.2 จัดเตรียมเอกสาร 

สถานที่ ติดต่อวทิยากร  

4.3 ด าเนินการจัดอบรม 

5.2 สรุปรายงานผลการ

อบรม 

5. การเผยแพร่ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบั

งานประกันคุณภาพ 

5.1 ลงข่าวในเว็บไซต์ของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ฝ่ายสื่อสาร

องค์กร 

บุคลากรของ

บัณฑิตวทิยาลัย 

31 พ.ค. 57 เว็บไซต์ที่เผยแพร่ 

5.2 ลงข่าวในวารสารแก้ว

เจ้าจอม 

6. บัณฑิตวทิยาลัย

ติดตาม และเก็บข้อมูล

ตามองคป์ระกอบ

คุณภาพ 

6 . 1  เ จ้ าภ าพหลั กขอ ง

บัณฑิตวิทยาลัยติดตาม

แ ล ะ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ต า ม

องค์ประกอบคุณภาพ 

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ/

ผู้รับผดิชอบ

ตัวชี้วัด 

ทุกหน่วยงาน

ภายในบัณฑิต

วิทยาลัย 

31 พ.ค. 57 มีรายงานการ

ติดตาม 

6.2  เขี ยนรายงานการ

ประเมินตนเองในระบบ 

CHE QA 

มิ.ย. 57 

7. ตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

ภายในประจ าปี

การศึกษา 2566 ระดับ

สาขาวิชา 

7.1 สาขาวิชาเขียน SAR 

แล ะด า เ นิ น ก า รต ร ว จ

ประเมินของสาขา 

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

สาขาวิชา 

ผู้รับผดิชอบงาน

ประกันคุณภาพของ

สาขาวิชา 

พ.ค. 57 1 ผลการตรวจ

ประเมินของ

สาขาวิชา 

2.ฐานข้อมูลใน

ระบบ CHE QA 

ONLINE 

7.2 คีย์ข้อมูลลงระบบ 

ระบบ CHE QA ONLINE  

7.3 ส่งผลการตรวจ

ป ร ะ เ มิ น  ม า ที่ บั ณฑิ ต

วิทยาลัย 

พ.ค. 57 

8. จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองของ

บัณฑิตวทิยาลัย 

8.1 จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง ประจ าปี

การศึ กษา  พ .ศ .  2566 

ของบัณฑิตวิทยาลัย ลง

ระบบ CHE QA ONLINE 

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

ทุกหน่วยงาน

ภายในบัณฑิต

วิทยาลัย 

มิ.ย. 57 

 

1. มีรายงานการ

ประ เ มิ นตน เอ ง

ข อ ง บั ณ ฑิ ต

วิทยาลัย 

2.คี ย์ ล ง ร ะ บ บ 

CHE QA ONLINE 8.2 จั ด เต รียมรายงาน

พร้อมเอกสารหลักฐาน 

อา้งองิ 

ผู้รับผิดชอบงาน

ประกนัคุณภาพของ

บัณฑิตวทิยาลัย 

8.3 เสนอผู้บริหาร

พิจารณา 

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 
ผู้บริหาร  

มิ.ย. 57 
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กิจกรรม วธิีการ ผู้รับผดิชอบ กลุ่มเป้าหมาย 
วันท่ีแล้ว

เสร็จ 
ดัชนีวัดคุณภาพ 

9. จัดตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับ

บัณฑิตวทิยาลัย 

9.1 สรรหา แต่งตั้ ง

คณะกรรมการ 

งานประกัน

คุณภาพ 

และ

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น

ภ า ย ใ น บั ณ ฑิ ต

วิทยาลัย 

มิ.ย. 57 มีค าสัง่แตง่ตั้ง

คณะกรรมการ 

9.2 จัดเตรียมรายงาน

พร้อมเอกสารหลักฐาน

อ้างอิงลงระบบ CHE QA 

ONLINE  

รายงานการ

ประเมินตนเอง

ระดับบัณฑิต

วิทยาลัย 

9.3 ตรวจประเมินคุณภาพ

ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต

วิทยาลัย 

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก.ค.. 57 มีเอกสารหลกัฐาน

อา้งองิครบทกุตัว

บ่งชี ้

9.4 น าผลการประเมินส่ง

มหาวิทยาลัย 

งานประกัน

คุณภาพ 

กองนโยบายและ

แผน 

ก.ค.. 57 มผีลการตรวจ

ประเมินคุณภาพ

ภายในระดับบัณฑิต

วิทยาลัย 

10. สรุปผลการ

ด าเนินงานดา้นการ

ประกันคุณภาพและ

จัดท าแผนพัฒนา

ประกันคุณภาพของปี

ถัดไป 

10.1 น าผลการประเมิน

แล ะ ข้ อ เ สนอแนะ ขอ ง

ก ร ร ม ก า ร ภ า ย ใ น ม า

ว า ง แผนป รับป รุ ง ก า ร

ด าเนินงาน /ปรับแผนกล

ยุ ท ธ์ / แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประจ า ปี แ ล ะ เ ส นอตั้ ง

งบประมาณในปีถัดไป 

งานประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรมการ

ทบทวนยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการฯ 

 มีแผนพัฒนา

คุณภาพ 2566 

11. น าผลการ

ด าเนินงานดา้นการ

ประกันคุณภาพและ

แผนพัฒนาคุณภาพ

เสนอคณะกรรมการ

อ านวยการบัณฑิต

วิทยาลัย 

11.1 น าผลการประเมิน

และแผนพัฒนาคุณภาพ

เ ส น อ คณะ ก ร ร ม ก า ร

อ านวยการบัณฑิตฯเพื่อ

พิ จ า รณ า แ ผ น พั ฒ น า

บัณฑิตวทิยาลัยในปีถัดไป 

งานประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรมการ

อ านวยการบัณฑิต

วิทยาลัย 

30 ก.ย. 57 รายงานการ

ประชุม 

11. จัดสง่รายงานที่เป็น

รายงานการประเมิน

คุณภาพภายในให้

มหาวิทยาลัย 

7.6 จัดส่งรายงานที่เป็น

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพภายในให้ สกอ.

ผ่านระบบ CHE QA 

ONLINE และหน่วยงานต้น

สังกัด (ภายใน 120 วันนับ

จากสิ้นปีการศึกษา) 

 

งานประกัน

คุณภาพ 

สกอ.  หลักฐานการส่ง

รายงานในระบบ 

CHE QA Online 

ทันเวลาที่ก าหนด 
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* หมายเหต ุ: การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามปี
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ภาคผนวก ง 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) 

ประจ าปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก จ 

ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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